Symposium
Programma
13:00 - 13:30
13:30 - 15:30

15:30 - 17:00
17:00 - 18:00

Woensdag 8 november
2017
Discovery Center Continium,
Museumplein 2,
6461 MA Kerkrade

Aanmelden via:

www.movare.nl/conferentie

Inloop met informatiemarkt
Plenair programma
- Preventie van kinderobesitas op school in Nederland
- Reflectie op 2 jaar Gezonde Basisschool van de Toekomst
- Regelgeving over Gezondheid & Welzijn op school
Deelsessies over de rol van professionals bij integratie
van gezondheid & welzijn in de schooldag
Borrel met netwerkgelegenheid en informatiemarkt

Volledig programma
13:00 – 13:30

Inloop met koffie/thee en informatiemarkt

13:30 – 13:35

Woord van welkom door de dagvoorzitter

13:35 – 13:45

Bijdrage van gedeputeerde Provincie Limburg mw. Marleen van Rijnsbergen

13:45 – 14:15

Preventie van kinderobesitas op school. Hoe doen we dat in de rest van het land? Prof. Dr. Jaap
Seidell

14:15 – 14:25

Intermezzo: Gezamenlijk beweegmoment

14:25 – 14:55

Stand van zaken na 2 jaar Gezonde Basisschool door Prof. Dr. Onno van Schayck. Andrew
Simons reflecteert samen met het Dagelijks Bestuur.

14:55 – 15:25

Regelgeving over Gezondheid & Welzijn in de schooldag. Mr. Dr. Nicole Niessen, Boels Zanders
Advocaten.

15:25 – 15:35

Introductie sprekers deelsessies door dagvoorzitter en lopen naar deelsessie

15:35 – 16:45

Deelsessies

De Gezonde Basisschool van de Toekomst streeft er naar dat de school niet alleen een leeromgeving is, maar een complete leefomgeving.
Een omgeving waarin in brede zin naar de ontwikkeling, gezondheid en opvoeding van het kind wordt gekeken. Om dit te realiseren zet
de school de deuren open voor verschillende partners. Maar hoe realiseer je gelijkwaardige participatie van al deze partners, wat voor
soort partners kunnen op welke plekken een rol spelen, en waar lopen scholen tegen aan? In de deelsessies wordt het publiek
geïnformeerd, geïnspireerd en uitgenodigd om mee te denken over participatie van verschillende partners in de schooldag.
Deelsessie 1. Toegevoegde waarde kinderopvang
Verschillende manieren waarop kindpartners bij kunnen dragen aan integratie van gezondheid & welzijn in de schooldag worden
toegelicht. Ervaringen van de Gezonde Basisschool van de Toekomst worden gedeeld.
Deelsessie 2. Publiek private samenwerking
Wat kan het bedrijfsleven toevoegen aan gezondheid binnen een schooldag, met aandacht voor integriteit, kidsmarketing, en
commerciële vs maatschappelijke belangen?
Deelsessie 3. Publieke Gezondheid
De plekken op de school waarbij de GGD bijdraagt aan een schoolklimaat gericht op gezondheid & welzijn worden toegelicht. Hoe zorg je
dat de gezondheidsprofessionals een vertrouwd gezicht worden op een school? Hoe creëer je gelijkwaardige participatie?
Deelsessie 4. Rol van de Leerkracht
Hoe geven leerkrachten gezondheid en welzijn een plek in de schooldag? Hoe creëer en behoud je een positieve mindset en creativiteit in
een team. En hoe gaat de school om met al deze nieuwe partners?

16:45 – 17:00

Plenaire afsluiting door dagvoorzitter. Tips en tops uit deelsessies worden gedeeld

17:00 – 18:00

Borrel met netwerkgelegenheid en informatiemarkt

