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Divisiebestuur
Rosanne Zwart (vzr.)
Monika Louws (penn.)
Harmen Schaap
Marieke Thurlings
Wouter Schenke
Petrie van der Zanden
(secr.)
Lieke Jager (secr.)

Bij deze ontvangt u de nieuwsbrief van de VOR-divisie L&L. In deze
nieuwsbrief blikken we vooruit op activiteiten die georganiseerd worden
en kijken we terug op georganiseerde activiteiten. Met de nieuwsbrief
houden we u op de hoogte van de activiteiten binnen ons
(onderzoeks)veld. Verzorgt u zelf een interessante activiteit, heeft u een
boeiende activiteit bijgewoond, een vacature binnen uw instelling of heeft
u tips, laat het ons weten via: l.jager@docentenacademie.ru.nl.
Wij wensen u veel leesplezier!
Petrie van der Zanden & Lieke Jager

Mededelingen bestuur
Nieuwe voorzitter divisie-bestuur L&L
Zoals jullie in de voorgaande nieuwsbrieven hebben kunnen lezen gaat
onze huidige divisievoorzitter Rosanne Zwart afscheid nemen. We zijn
daarom op zoek naar een nieuwe voorzitter. Twee kandidaten hebben
zich voor die functie gemeld. Als medebestuursleden zijn we heel blij dat
Harmen Schaap en Marieke Thurlings zich als reeds bekende
bestuursleden beschikbaar stellen.
Er is al flink gestemd. Laat uw u stem ook horen?
U kunt uw stem uitbrengen door op onderstaande link te klikken. Op deze
pagina stellen beide kandidaten zich ook uitgebreid voor.
De stemming sluit op maandag 24 juni. Tijdens ons divisieslot op de ORD
(donderdag 28 juni, parallelsessie 5, 16.00-17.30) zal de uitslag bekend
worden gemaakt. Tijdens de Algemene VOR-vergadering zal de nieuwe
voorzitter aan het VOR-bestuur voorgedragen worden.
Om te stemmen ga naar:
https://forms.gle/Z5hXGrpy2bpRAaM19
We zien uw stem tegemoet.
Met vriendelijke groet,
VOR-L&L Bestuur.

ORD-divisieactiviteit
Divisie activiteit ORD
Donderdag 28 juni
Parellelsessie 5 (16.0017.30)
Locatie: OU.1.12
Van 26-28 juni vindt de ORD plaats in Heerlen. Zoals ieder jaar zullen we
ook dit jaar een divisie-sessie verzorgen. Na de geslaagde ORD-pubquiz
van vorig jaar zal ook dit jaar de invulling een mix zijn van het leren
kennen van divisie-genoten én mooie gesprekken over
onderwijs(onderzoek).
De divisie bijeenkomst is op donderdag 28 juni, parrellelsessie 5 (16.0017.30). We starten op de locatie zoals aangegeven in het
programmaboek (OU1.12).
Neew uw ORD-slippers (of wat beter schoeisel), een flesje water, uw
algemene onderwijs- en onderzoekskennis én creatieve ideeën mee. U
wordt niet thuis gebracht, maar eindigt wel weer op de startlocatie.
Hopelijk allen tot ziens!

Uitnodiging VELON-studiedag 2019
De Velon studiedag 2019
wordt gehouden op vrijdag
8 november, van 09:30
tot 16:30 op het Utrecht
Science Park (De Uithof).
De studiedag wordt dit jaar
georganiseerd door
Hogeschool Utrecht en
Universiteit Utrecht in
samenwerking met
opleidingsscholen uit hun regio. Onder de titel ‘Partnerschap voor de
toekomst: Samen Opleiden, Samen Professionaliseren & Samen
Onderzoeken’ presenteren leraren, opleiders en studenten uit de regio
Utrecht inspirerende praktijkvoorbeelden.
Ook de Velon themagroepen geven op 8 november acte de presence.
Meer informatie volgt komende maanden via Velon Nieuwsbrieven en
Velon website.
Met een hartelijke groet van het voorbereidingsteam:
Michiel Heijnen, Anton Boonen, Els Laroes en Peter Lorist

Vooruitblik conferenties/activiteiten
Conferenties
26-28 juni 2019, ORD, Heerlen, Nederland. Divisieactiviteit: 27 juni.
1-5 juli 2019, ISATT, Sibiu, Roemenie
12-16 Augustus 2019, EARLI, Aaken, Duitsland
3-5 September 2019, ECER, Hamburg, Duitsland
8 November 2019, VELON-studiedag, Utrecht, Nederland.
27-29 November 2019, EAPRIL, Tartu, Estland
17-21 April 2020, AERA, San Fransisco, Amerika

Afscheid prof. Dr. Douwe Beijaard
Op 14 juni 2019 zal professor Dr. Douwe Beijaard zijn afscheidsrede
geven. De rede wordt vooraf gegaan door een symposium. Alles zal
plaats vinden in het Auditorium van de TU/e. Het programma duurt van
13.00-17.00. Klik hier voor meer informatie over aanmelding en
programma.
Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
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