Uitnodiging en programma Peer2Peer Leerkring 14 mei 2019
Leren van en met elkaar
Graag nodigen wij je uit voor de komende Peer2Peer Leerkring. De Leerkring wil een
inspiratiebron zijn voor scholen die werken met Peer coaching of daarin serieus
geïnteresseerd zijn.
De Peer2Peer Leerkring. De Leerkring biedt een podium voor het halen en brengen
van kennis en ervaringen. Ook deze keer is het programma zo ingericht dat iedere
deelnemer aan zijn trekken kan komen. Eerst is er de inleiding van de bevlogen
hoogleraar Ap Dijksterhuis. Daarna gaan we met elkaar in gesprek over het thema
‘gelukslessen’ en de relatie met Peer coaching.
Datum en tijd
Plaats

Dinsdag 14 mei 2019, vanaf 12.00 uur
ISK Ithaka
Bisonspoor 3009
3605LX Maarssen
030-2634634

Programma
12.00 Inloop met lunch
13.00 Opening en welkom door Melek Usta, directeur Peer2Peer en
Douwe Brouwer, schoolleider ISK/Ithaka (gastheer)
13.10 Lezing Ap Dijksterhuis, Op naar Geluk.
14.00 Dialoogtafel 1
Waarom zijn gelukslessen in het onderwijs belangrijk? Wat gebeurt er nu al op
dit vlak binnen jouw school/opleiding? Welke ervaring heb je hier zelf mee?
14.45 Pauze
15.00 Dialoogtafel 2
Op welke manier draagt Peer coaching bij aan het geluk van leerlingen? Hoe
wordt dit inzichtelijk gemaakt? Wat is een inspirerend toekomstbeeld als het
gaat om het levensgeluk van onze leerlingen? Hoe komen we daar?
15.45 Afronding
16.00 Borrel/napraten

Gastspreker Ap Dijksterhuis: ‘Op naar Geluk’
Schrijver, hoogleraar, ondernemer en spreker Ap Dijksterhuis
vertelt over geluk. Wat zegt de wetenschap over waar we
gelukkig van worden? En waar we niet gelukkig van worden? En
waar denken we alleen maar dat we gelukkig van worden?
Waar worden we gelukkig van in ons werk? Hoe belangrijk zijn
onze relaties? En hoe belangrijk is geld? En wat zouden we in
het onderwijs kunnen doen om leerlingen gelukkiger te maken?
Hoe zou een vak gelukskunde er uit kunnen zien.
Ap Dijksterhuis schreef onder andere Op naar geluk (2015), Wie (niet) reist is gek
(2017) en Maakt geld gelukkig? (2018).
Aanmelden.
De Peer2Peer Leerkring is bestemd voor iedereen die werkt met de Peer2Peer
methode of daarin geïnteresseerd is. Welke rol u ook vervult in het onderwijs aan
jongeren: u bent van harte welkom. U kunt zich aanmelden via
https://forms.gle/gBwhk6awJj2NmoDX9. Graag ontvangen wij per deelnemer de
inschrijving.
Met vriendelijke groet,
Melek Usta, directeur
namens het Peer2Peer team

