
 

 

 

 

Masterplan PO-VO          

Samen bereiken we veel meer

 
 

U I T N O D I G I N G 
 

Beste collega’s, docenten PO en VO, intern begeleiders, zorgcoördinatoren, mentoren, 

teamleiders, 

 

Op woensdagmiddag 30 maart 2022 vindt de (uitgestelde) zevende PO-VO Breda 

ontmoetingsmiddag plaats. Het doel van deze middag is dat docenten en intern begeleiders 

van het PO en docenten/mentoren/zorgcoördinatoren en afdelingsleiders (onderbouw) van 

het VO op een informele manier met elkaar in gesprek raken over hetgeen leeft binnen het 

onderwijs. Bij deze nodigen wij je uit hierbij aanwezig te zijn. 

 

Hoe ziet de middag eruit? 

Voorgaande jaren was er een aantal thema’s waar je uit kon kiezen en waarbij tijdens de twee 

gespreksrondes de ingediende vragen en opmerkingen centraal stonden.  

Dit jaar starten we met een presentatie door Joris van Gool (omschrijving hieronder)om daarna 

in gespreksgroepen uiteen te gaan en de eyeopeners en ontstane vragen naar aanleiding 

van de presentatie te bespreken. De deelnemers worden verdeeld over groepen van 

maximaal 20 personen. Er wordt gestreefd naar een goede balans PO-VO in de groepen en 

er zal een gespreksleider zijn per groep.   

 

 

 



 

 

Het programma van die middag: 

 

13.00-13.30 uur Inloop met koffie en thee 

 

13.30 uur Start door centrale opening in de aula van KBS Laurentius 

 

13.45-14.45 uur     Presentatie door Joris van Gool 

 

14.45-15.00 uur  Pauze voor koffie/thee 

 

15.00-15.45 uur  Gespreksronde 

 

15.45-16.30 uur Plenaire terugkoppeling met aansluitend een borrel 

 

 

Waar? 

KBS Laurentius, van Graverenlaan 18 Breda 

 

 

 

 

 

    JORIS VAN GOOL 

 

Olympiër, deelnemer aan de Olympische Spelen 2021 in Tokyo (4×100 me-
ter estafette), Nederlands Kampioen 100 meter en 60 meter. Nederlands re-

cordhouder 60 meter sprint (indoor) en Europees bronzen medaille win-
naar 100 meter sprint U23 2019 en Europees bronzen medaille winnaar 60 

meter sprint (indoor) 2019 

Joris van Gool is een jonge ambitieuze atleet die zichzelf het doel heeft 

gesteld namens Nederland uit te komen op de Olympische Spelen 

2024 in Parijs.  
 

 



 

 

Joris vertelt in zijn presentatie onder andere over motivatie, mindset, doorzettingsvermogen, 

omgaan met tegenslag, plannen en organiseren. Vaardigheden die niet alleen in de sport, 

maar ook binnen het onderwijs van groot belang zijn. Een vertaalslag ligt voor de hand. 

 

Voor wie?  

Docenten PO en VO, intern begeleiders, zorgcoördinatoren, mentoren, teamleiders 

(onderbouw VO) én belangstellende collega’s!! 

 

 

Hoe aanmelden? 

Eenvoudig:  KLIK HIER!  en doe dat uiterlijk woensdag 23 maart 2022 

 

 

Ontmoetingsmiddag PO-VO BREDA vindt plaats op  

30 maart 2022 van 13.30u -16.30u bij 

KBS Laurentius (van Gaverenlaan 18, 4835 CD Breda).  

Parkeren op Schoolakkerplein en dan de ingang gebruiken aan Dillenbrugstraat 59 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Werkgroep ontmoetingsmiddag PO-VO Breda  

Frank Hessels  

Astrid Mol  (a.mol@rsvbreda.nl) 

Lindsey Toet  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe93WUw1OozG_1A7xKWbcmxDKzQ2H3SEn2vPIVO6fqZV3EluQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe93WUw1OozG_1A7xKWbcmxDKzQ2H3SEn2vPIVO6fqZV3EluQ/viewform?usp=sf_link

