IKC als innovatieve omgeving voor toekomstgericht onderwijs
Van harte welkom op vrijdag 7 oktober 2016 - Integraal Kindcentrum Mondomijn, Helmond
Vanuit verschillende overwegingen en ambities zijn scholen en besturen bezig met
onderwijsvernieuwing in het basisonderwijs. Ook het concept van integrale kindcentra
is sterk in ontwikkeling en wint snel aan populariteit en bekendheid. 66% van de POdirecteuren geeft aan over te willen stappen naar een Integraal Kindcentrum (IKC) waar
primair onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg en welzijnswerk met elkaar samenwerken
vanuit één organisatie en één curriculum.
IKC Mondomijn is afgestapt van het traditionele onderwijsmodel en wordt door
veel professionals als het voorbeeld voor de toekomst gezien. Het vernieuwend
onderwijsconcept vroeg ook om een bijzonder gebouw. Onder andere een muziekatelier,
een kookstudio, een moestuin en multifunctionele ruimtes met onderwijsrobots, tablets
en digiborden zorgen voor een stimulerende leeromgeving. Ieder kind volgt een
programma op maat waarbij zij leren van professionals, het bedrijfsleven en van elkaar.
Benieuwd hoe dat er in de praktijk aan toe gaat? Kom een kijkje nemen in de keuken
van een werkend IKC.
Van harte welkom!

PROGRAMMA

Deelname is gratis, maar
het aantal plaatsen is beperkt.
Schrijf u dus snel in!

13u00

Ontvangst met koffie en zoet & Rondleiding in kleine groepjes

14u00

Gezonde Scholen, daar bouwen we samen aan

Doelgroep
Schoolbesturen, facilitair
managers, architecten,
advies- en studiebureaus,
aannemers, gemeenten
Locatie
Integraal Kindcentrum
Mondomijn, Abendonk 17,
5606 WB Helmond
Parkeren
In de omgeving van IKC
Mondomijn

door Anneleen Vandenberk, Centrum voor Gezonde Scholen

14u15

Aandacht voor talentontwikkeling en 21st century skills
door Joke Tillemans, Directeur IKC Mondomijn

14u45

Stimulerende omgeving in een bijzonder gebouw
door Roel Jansen, KOW Architecten

15u15

IKC-vorming: aandachtspunten en mogelijkheden

15u45

Afsluitende netwerkborrel

Klik hier om in te schrijven

Meer informatie op www.gezondescholen.eu

Het Centrum voor Gezonde Scholen focust op de verbetering van het binnenklimaat in scholen
en het creëren van een aangename en optimale leer- en leefomgeving.

