Plotterweg 30
Postbus 1592
3800 BN Amersfoort secr: 06-55824100
KvK: 40104691
E s.potiek@cps.nl

Datum:
12 november 2016

Betreft:

Aan:

Directie, teamleiders en docenten van de Buitengewoon Groenscholen

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op 9 december 2016

Geachte mevrouw, heer,
Namens het VBG-bestuur nodig ik u hierbij uit voor de 22e Algemene
Ledenvergadering van de Vereniging Buitengewoon Groen, die zal plaatsvinden op:
Datum:
Tijd:
Plaats:

vrijdag 09 december 2016
9.30 – 14.15 uur

Esbeekseweg 2,

5081 ED Hilvarenbeek

Boerderij ‘t Schop bij Jan van den Broek (van Kempenhorst College)
www.hetschop.nl

Algemene Ledenvergadering VBG 2016
Thema: ‘Kansen benutten voor beroepsgerichte programma’s
vmbo door regionale samenwerking’
VBG scholen; regionale samenwerking met bedrijven/instellingen voor beter praktisch
onderwijs buiten de school (uitkomsten MIP-project).

Programma
09.00-09.30 uur :

Ontvangst met koffie/thee

09.30-09.40 uur :

Welkomstwoord aan alle gasten en VBG-leden, toelichting op het
programma door mw. Clasien Grootendorst, vice-voorzitter VBG

09.40-10.25 uur :

Huishoudelijk deel ALV
Afscheid dhr. Vic Asselberghs, adviseur VBG-bestuur
Welkom dhr. Teo de Groot, directeur CSG Anna Maria van
Schurman te Franker als nieuw bestuurslid.
Verenigingszaken, door dhr. Cees de Jong, voorzitter VBG
en Susan Potiek, secretaris VBG (o.a. jaarrede 2016,
notulen ALV 2015, Jaarverslag VBG 2015-2016, financiële
zaken, impressie verslag belronde 2016 VBG-scholen).
Aanbieden VBG-MIP publicatie ‘Naar meer lokale dragers
voor aantrekkelijk praktisch groen onderwijs’ aan de onze
VBG-scholen, ministerie en bedrijfsleven.

Hiervoor zijn uitgenodigd:
- Dhr. J van Geffen en dhr P Hilgen directie Agrokennis
en Natuur van het ministerie van Economische Zaken
- Dhr. R van der Spek, voorzitter VHG, branchevereniging
voor ondernemers in het Groen.
10.40 -10.55 uur :

Pauze met koffie/thee

11.00 -12.45 uur :

WORKSHOPS:
RONDE 1: 11.00-11.45 uur
RONDE 2: 11.50-12.45 uur

12.50 -13.00 uur

Groepsfoto

13.00-13.10 uur :

Afsluiting ALV door dhr. Cees de Jong, voorzitter VBG

13.10-14.15 uur :

Lunch verzorgd door ‘t Schop, napraten

Workshops:
De workshops staan in het teken van het praktijkleren van de VBG scholen in relatie
tot de regionale samenwerking met bedrijven/instellingen en het benutten van
kansen voor de nieuwe beroepsgerichte programma’s vmbo (profielmodulen en
keuzevakken)
Korte toelichting op inhoud en doelgroep van de workshops door mw. Susan Potiek
RONDE 1: 11.00-11.45 uur:
-Workshop:: ‘Mogelijkheden voor praktijkleren vmbo Groen op bioboerderij ‘t Schop ’
olv Jan van de Broek, docent Groen Kempenhorst College te Oirschot en groen ondernemer
-Workshop: ‘Samenwerken in de regio’. Hoe organiseer ik dit, welke mogelijkheden zijn er zoal? En
samen in gesprek olv Mirjam Lageschaar bestuurslid VBG, doelgroep workshop: docenten
Workshop: ‘Samenwerken in de regio’. Hoe organiseer ik dit, welke mogelijkheden zijn er zoal? En
samen in gesprek olv Hans Meinders bestuurslid VBG, doelgroep workshop: teamleiders/directeuren
-Workshop: ‘Praktijkleren werkt’ inspiratie en ervaringen vanuit een andere sector.
RONDE 2: 11.50-12.45 uur:
Ervaringen MIP ‘Naar meer lokale dragers voor aantrekkelijk praktisch groen onderwijs’
Samenwerking tussen VBG-school met regionale partners opzetten en duurzaam maken.
Maar liefst 5 VBG-scholen presenteren hun ervaringen.

Het bestuur VBG beveelt de bijeenkomst van harte bij u aan en stelt een vertegenwoordiging van uw
school buitengewoon op prijs !!!
Wij denken aan vertegenwoordigers van de (sector)directie, aan teamleiders en aan vertegenwoordigers van het groene (en ‘grijze’) docententeam

Aanmelden:
Met het oog op de organisatie en de lunch, svp vooraf per persoon aanmelden via deze website.
Wilt u dit s.v.p. doen vóór maandag 5 december ?

Bij voorbaat onze hartelijke dank !

Meer informatie over de ALV kunt u krijgen bij Mw. Susan Potiek, secretaris van de vereniging, via
s.potiek@cps.nl of 06-55824100 of bij een van onze andere bestuursleden:
dhr. Cees de Jong (Melanchthon Business School Bleiswijk): 06-21247948
mw. Clasien Grootendorst (RSG Van Lodenstein College, Hoevelaken): 06-29055737
dhr. Hans Meinders (Twents Carmel College Oldenzaal): 06-55375925
mw. Mirjam Lageschaar (RKSG St. Canisius, Tubbergen/Almelo): 06-27050991
dhr. Bert van Opstal (Vakcollege Tilburg): 06-46199504
mw. Tonja Heeren (Elde College Schijndel): 06-12308125
tot vrijdag 9 december a.s. in Hilvarenbeek !
Met hartelijke groeten,
namens het voltallige bestuur van de VBG,
Cees de Jong, voorzitter
Clasien Grootendorst, vice-voorzitter
Susan Potiek, secretaris

