
Bent u ook een voorstander van betekenisvol leren? En van het zelf ervaren en 
ontdekken. Van leerlingen die eigen onderzoeksvragen formuleren. Of van leerlingen 
die ondernemend zijn en altijd nieuwe onbekende wegen willen verkennen. Van 
leerlingen die graag meer willen bewegen en meer naar buiten willen! Als dat zo is kom 
dan naar Samen Buiten Leren, Samen Delen en laat je verrassen door ons mooie en 
gevarieerde keuzeprogramma. 

Op woensdag 30 oktober is het tijd om hierbij stil te staan. Of beter gezegd: actief mee 
aan de slag te gaan en mee te bewegen. En niet alleen binnen, maar juist ook buiten. 
Het is tijd om samen buiten leren te delen en zo te vermenigvuldigen. 

Welke goede voorbeelden zijn er reeds te vinden in Den Bosch? En wat leveren ze op? 
Wat zijn de voor- en nadelen van samen buiten leren? En kan dit wel in ons regenachtige 
kikkerlandje? Of in onze beklinkerde wijk?

Woensdag 30 oktober 2019
15.00-17.00 uur, inloop vanaf 14.30uur
De Kwartiermaker, Heerendonklaan 4, 5223 XB 's-Hertogenbosch

Wij hebben visie, inspiratie en good practices. 

We starten met drie prachtige voorbeelden in de vorm van korte pitches. 
Daarna heb je de keuze uit drie opties. We besteden aandacht aan theorie 
en visie, we gaan samen naar buiten voor inspiratie en we diepen een 
praktijkvoorbeeld voor je uit. Neem voor de buitenoptie je warme jas, 
paraplu en waterdichte schoenen mee. Na afloop delen we de opbrengsten 
en sluiten we samen af met een hartverwarmende borrel.

Wij zien je graag op woensdagmiddag 30 oktober van 15 tot 17 uur. 

Graag delen we onze ervaringen en inzichten met jou! Kom naar De 
Kwartiermaker, Heerendonklaan 4, 5223 XB, 's-Hertogenbosch. En neem 
gerust iemand mee!

Namens het team van Ondernemend Onderwijs ‘sH: www.ondernemend-onderwijs.nl Stef

Wel graag even aanmelden via mail bij: sh.ondernemendonderwijs@gmail.com

Wil je met je school ook mee(r) doen met buiten leren? Laat het ons weten, dan nemen wij contact met je op!

Samen Buiten Leren, 
Samen Delen!

Charlotte Jan


