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Focusgroep
ontdekt de kansen van
de voedingssector
Geslaagde netwerkdag bij snackproducent Pure Ingredients
Wanneer het project Kies Kleur in Groen na dit schooljaar ophoudt, blijven de
Focusgroepleden als netwerk verbonden. Zo kunnen zij ook in de toekomst
gebruik maken van hun kennis over en verbinding met de groene sector en het
groene onderwijs, die veel kansen biedt voor jongeren. Begin oktober reisde
een groep Focusgroepleden naar ‘Pure Ingredients’, een snackproducent die
vooral bekend is van het merk ‘Mekka Foods’. Om de band met elkaar en het
netwerk te verstevigen, maar vooral om kennis te maken met de kansrijke
voedingssector.
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Het smaakt naar meer.
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ADVERTENTIE

Thema B
Werving en
inclusie

Bijeenkomst
1

Onderwerp

Mindbugs

Professionali-teit
in Diversiteit

Deskundige

Direction Europe BV

EQT trainingen

Datum + Tijd

3 dec 2014
14.00– 17.00u

7 jan 2015
14.00 – 17.00u

Thema A
Open en
stimulerende
leeromgeving

Bijeenkomst
1

Bijeenkomst
2

Bijeenkomst
3

Bijeenkomst
4

Bijeenkomst
5

Samenwerken
met Migranten
Zelforganisa-ties
Tamam Training &
Advies

Ouderbetrokkenheid in het
onderwijs
Forum

Van wij of zij naar
WijZ!

4 feb 2015
14.00 – 17.00u

4 maart 2015
14.00 – 17.00u

18 maart 2015
14.00 – 17.00u

Bijeenkomst
3

Bijeenkomst
4

Ntb

Bijeenkomst
5

Onderwerp

Teambuilding
in de klas

Talentontwikkeling

Deep
democracy

Inclusive
excellence

Deskundige

Art 1

Centrum voor
creatief leren

Bouckaert
Teamcoaching

ECHO

Sociale
veiligheid en
seksuele
diversiteit
Theater aanZ

Datum + Tijd

26 nov 2014
14.00 – 17.00

10 dec 2014
14.00 – 17.00

14 jan 2015
14.00 – 17.00

11 feb 2015
14.00 – 17.00

11 maart 2015
14.00 – 17.00

Cherry Blossom
Cherry Blossom is getekend door

Abir.

Abir is twintig en zit in de eerste
klas van ROC Amsterdam. Ze doet
daar de opleiding Brood en banket.
Na schooltijd helpt ze in de bakkerij van haar ouders. Later wil ze
striptekenaar worden.
Ze tekent Cherry Blossom al vijf
jaar. Voor het Kies Kleur in Groen
Magazine ontdekt Cherry de werelden van het groene onderwijs.
Abir geeft daar met haar tekeningen haar eigen invulling aan.
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Bijeenkomst
2
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Bijeenkomst
6

Omgang met
uitsluitingsmechanismen
Stichting
Edudivers
25 maart 2015
14.0u – 17.00

