Magistrum Activiteiten 2010

Studiereis 2010; Chicago (USA)
6 – 11 november 2010
Deze unieke (gecombineerde) studiereis naar Chicago (USA) biedt u de gelegenheid om deel te
nemen aan een masterclass, een bezoek aan twee conferenties en een bezoek aan de scholen van
Jay Marino. De meerdaagse conferentie wordt georganiseerd door de NQEC/ASQ*.
Deze jaarlijkse conferentie rondom kwaliteitsmanagement en het verbeteren van de opbrengsten
in het onderwijs heeft dit jaar als thema ‘Innovatie in het onderwijs’; het leren en de
opbrengsten van dit leren staan hierbij centraal. Voor het eerst is er ook de (netwerk)conferentie
voor superintendants (algemeen directeuren, college van bestuur, bovenschools managers).
De conferentie wordt bezocht door deelnemers uit verschillende landen en biedt u daarom ook de
gelegenheid om uw netwerk uit te breiden.
1. Waarom deze studiereis?

Deze studiereis biedt u de mogelijkheid om kennis te nemen
van de kennis, ervaringen en inzichten uit de praktijk van het
verbeteren van de opbrengst van leren van scholen,
organisaties en deskundigen in en buiten de USA.

Studiereis 2010
Data en locatie
Zie voor data en locatie het
bijgevoegde programma

2. Wat staat centraal op deze studiereis?
Op deze studiereis staat het thema Innovatie in het onderwijs centraal.
Innovatie die gericht is op het verbeteren van het leren leren en het
verbeteren van opbrengsten door leerling, leerkracht, directie en
bovenschoolse directie/bestuur.

Kosten
De kosten bedragen € 2895,Dit onder voorbehoud van
stijging van de wisselkoers en
de beschikbaarheid en prijs
van beoogde vlucht en
hotelkamer.

3. Voor wie is deze reis bedoeld?
Deze studiereis is bedoeld voor leidinggevenden die werk willen maken van
opbrengstgericht leiderschap op hun school of scholen en zich willen
spiegelen aan de praktijkervaringen van Amerikaanse scholen.
We denken hierbij aan docenten, alumni en cursisten van Magistrum (zoals
3e jaars MLE), deelnemers aan de masterclasses van Jay Marino in 2009 en
2010, directies en bovenschoolse directies/bestuurders en
beleidsmedewerkers van besturen en overheden.

In de prijs zijn inbegrepen:
- Briefing op 30 juni
- Vlucht
- Hotel
- Deelname masterclass
- Deelname Conferentie(s)
- Bezoek scholen Dunlap
- Catering tijdens de
conferentie
- Afsluitend diner.

4. Wat is de opbrengst van deze studiereis?
Na afloop van deze studiereis heeft u:
- Tijdens de masterclass kennis en vaardigheden opgedaan die betrekking
hebben op het succesvol leidinggeven aan opbrengstgericht leren.
- Tijdens de conferentie kennis kunnen nemen van succesvolle
benaderingen en projecten van (o.a.) Amerikaanse scholen en organisaties.
- Tijdens het scholenbezoek kennis kunnen nemen van de praktijk ervan in
de scholen van het Dunlap District en heeft u kennis en ervaringen kunnen
uitwisselen met leerlingen, leerkrachten en management.

Niet inbegrepen zijn de
- kosten van een huurauto
- kosten bezoek Chicago
- kosten lunch/diner buiten
de conferentie
- kosten telefoon/drank
- kosten voor een reis- en
annuleringsverzekering.

*NQEC is the leading conference for teachers, administrators, and support personnel
to learn about tools and concepts to improve schools. It’s an outstanding opportunity
for educators seeking awareness, commitment, refinement, and measurable progress
in applying continuous improvement approaches and processes.
Volg de ontwikkeling van het programma op : http://nqec.asq.org/index.html

Inschrijven
Inschrijven kan middels
bijgevoegd inschrijfformulier
of middels het online
inschrijfformulier.
U dient een geldig paspoort
te bezitten. Een kopie dient u
mee te nemen naar de
briefing op 30 juni.

www.magistrum.nl
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Programma: Studiereis 2010;
Chicago (USA)
Datum
Woensdag
30 juni

Activiteit
Briefing (Magistrum;14.00 – 1600 uur)
Kennismaking, voorlichting en nadere
informatie en afspraken.

Details
Informatiepakket
Checklist
Kopie geldig paspoort

Vrijdag
5 november

Vlucht van Amsterdam naar Chicago
(O’Hare International Airport)
(evt. huurauto huren = extra)
Inboeken Hotel
Crowne Plaza Chicago O’Hare Hotel &
Conference Center
5440 North River Road
Rosemont, IL 60018
Aankomstborrel met groep en korte
briefing voor zaterdag
Registreren Conferentie
Registreren bij Conferentiebalie in Hotel voor
zowel:
- 2010 Leadership Summit for superintendents
(6-7 november)
- 2010 National Quality Education Conference
(7-9 november)
Deelname Masterclass
(Wordt nader bepaald op de briefingsbijeenkomst van 30 juni)
Briefing voor conferentie
(Nederlandse deelnemers)
Opening Conferentie
(deelname breakout sessions)
Briefing voor conferentie
(Nederlandse deelnemers)
Deelname Conferentie en breakoutsessions
Schoolbezoek Dunlap
Met de (school)bus naar de scholen van Jay
Marino.
Verwerking
Werken aan verslag.
Bezoek Chicago
(op eigen gelegenheid en op eigen kosten).
Gezamenlijk afsluitend diner.

Vluchtnummer:
Vertrektijd:
Aankomsttijd:
Bevestigingsnummer:

Zaterdag
6 november
(ochtend)

(middag)

Zondag
7 november

Maandag
8 november

Dinsdag
9 november
Woensdag
10 november

Donderdag
11 november

Vlucht van Chicago naar Amsterdam

Vrijdag
12 november

Aankomst in Nederland (Schiphol)
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Lobby
Registratienummer:

Zaal:
Workshops:
Zaal:
Workshops:
Vertrektijd:

Tijd:
Plaats:
Vluchtnummer:
Vertrektijd:
Aankomsttijd:

Inschrijfformulier

Online inschrijven is ook mogelijk: www.magistrum.nl

Studiereis 2010; Chicago
(per persoon een formulier; meerdere formulieren zijn te downloaden van de website)
Persoonlijke gegevens
Achternaam/ (meisjesnaam)

……………………………………………………………………………………………….

Titulatuur

……………………………………………………………………………………………….

Voornaam / Voorletters

……………………………………………………………….. man

Huidige Functie

……………………………………………………………………………………………….

Open inschrijving (€ 2895,-)

De prijs is onder voorbehoud van wisselkoers en beschikbaarheid
(vliegtuigstoel en hotelkamer)
………………………………………………………………………………

Nummer Paspoort / geldig tot

Inschrijving als privépersoon:
Huisadres
Tevens factuuradres
Straat en huisnummer

…………………………….

Postcode en woonplaats

…………………………….

Telefoonnummer

…………………………….

ja

vrouw

nee

Mobiel telefoonnummer

…………………………….

E-mailadres

……………………………………………………………………………………………..

Inschrijving via school en/of factuuradres:
Werkadres
Tevens factuuradres

ja

nee

Naam school

……………………………………………………………………………………………..

BRIN-nummer school

……………………………..

Straat en huisnummer

…………………………………………………………………………………………….

Postcode + woonplaats

……………………………………………………………………………………………..

Telefoonnummer

……………………………..

E-mailadres

……………………………………………………………………………………………..

Inschrijving via organisatie en/of factuuradres:
Bevoegd gezag
Tevens factuuradres
Naam organisatie

ja

nee

……………………………………………………………………………………………..

Straat en huisnummer

…………………………………………………………………………………………….

Postcode + woonplaats

……………………………………………………………………………………………..

Telefoonnummer

……………………………..

E-mailadres

……………………………………………………………………………………………..

Ondergetekende verklaart hierbij deel te nemen aan bovengenoemde studiereis

Datum:

Handtekening:

Naam:
Dit formulier sturen aan Magistrum, Stadsring 181, 3817 BA Amersfoort
Meerdere formulieren zijn te downloaden van de website.
Online inschrijven is ook mogelijk: www.magistrum.nl
U dient zelf een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.
Na inschrijving is geen annulering mogelijk.
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