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Herinnering!
Rekenconferentie 'Alledaags rekenen'
21-11-12
NBC, Nieuwegein
Geachte heer, mevrouw,
Graag herinneren we u aan de conferentie ‘Alledaags rekenen’ over rekenen in het
mbo. Een uitgelezen kans om in korte tijd veel informatie en ideeën op te doen
over de vraag hoe het rekenonderwijs elke dag weer vorm gegeven kan worden.
De beperkte tijd wordt goed benut. In maar liefst drie workshoprondes van een uur
plus een presentatieronde van een half uur komt een keur aan onderwerpen,
voorbeelden en lesmaterialen aan de orde. Te veel en te gevarieerd om hier op te
noemen. Klik daarom hier voor het programma en het overzicht van de workshops
en de presentaties.
De praktijk van alledag is goed vertegenwoordigd: het grootste deel van de
workshops en presentaties wordt gegeven door docenten van mbo-instellingen, soms
samen met ondersteuningsinstellingen of uitgevers.
Na een plenaire opening door de Wiskundemeisjes, zijn er drie workshoprondes
waarin dieper ingegaan wordt op inhoudelijke onderwerpen over het rekenonderwijs
in het mbo. Daarnaast is er een ronde met presentaties van
ondersteuningsinstellingen en uitgevers.
De ondersteuners en uitgevers zijn ook de hele dag aanwezig op het ‘Beursplein’.
Tijdens de pauzes is er volop gelegenheid om met vertegenwoordigers van de
uitgevers, nascholingsinstituten, ondersteuningsinstellingen en met elkaar te praten.
Tijdens de conferentie zal één van de leden van de projectgroep ERWD een
toelichting geven op het dan net verschenen protocol ERWD voor het mbo. Alle
deelnemers krijgen dit boek aan het eind van de conferentie uitgereikt.
Klik hier voor het gehele programma. Inschrijven voor de conferentie kan via het
digitale inschrijfformulier. U kunt na het invullen van uw gegevens uw keuze
aangeven voor drie workshops en een presentatie. De kosten voor deelname
bedragen € 150,-.
Graag zien wij u op 21 november 2012 in Nieuwegein.
Denkt u dat deze conferentie ook interessant is voor uw collega’s, stuur dit bericht
dan door!
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