
Het programma ziet er als volgt uit:

12.30 - 13.00 Ontvangst met koffie/thee
13.00 - 13.15 Opening door Akorda
13.15 - 14.30  Presentatie verduurzaming van uw schoolgebouw
14.30 - 15.00  Pauze
15.00 - 17.00 Workshop 1 rolvastheid toezicht/bestuur
17.00 - 17.30 Napraten onder het genot van een hapje/drankje
17.30 - 19.00 Mogelijkheid gebruik te maken van een 3-gangen diner (eigen kosten)
19.00 - 21.00 Workshop 2 rolvastheid toezicht/bestuur

Hierbij nodigen wij u uit op onze Akorda najaarsbijeenkomst met twee boeiende en actuele onderwerpen: verduurzaming 
van uw schoolgebouwen en rolvastheid van toezicht ten opzichte van bestuur.

Het eerste onderwerp zal behandeld worden door Hotze Hofstra van Zonnescholen.
Akorda merkt dat veel schoolbesturen bezig zijn met verduurzaming van hun schoolgebouw. Om die reden zijn we op 
zoek gegaan naar een deskundige met een maatschappelijke insteek en ruime ervaring in het onderwijs. 
Zijn interactieve presentatie is gericht op scholen en besturen die vragen hebben rondom duurzaamheid, de installatie 
van zonnepanelen overwegen of reeds in duurzaamheid hebben geïnvesteerd. Dit thema is met name interessant indien 
u herhuisvesting plant door bijv. fusie of uitbreiding of indien u voor nieuwe keuzes staat in het kader van 40-60 jarige 
huisvestingscyclus. In de presentatie zal aandacht worden besteed aan de volgende vragen: “wat moet je doen als 
schoolbestuur om aan de huidige wet- en regelgeving te voldoen, wat kun je doen om het schoolgebouw zo duurzaam 
mogelijk in te richten en wat levert dat op”. Tevens is er ruimte om uw eigen vragen te stellen en stukken voor te leggen.
De presentatie is bedoeld voor een brede groep aan deelnemers zoals medewerkers stafbureau, schooldirecteuren, 
bestuurders en toezichthouders. 

Het tweede onderwerp (twee workshops met vergelijkbare inhoud) is een vervolg van de presentatie rondom rolvastheid 
van toezicht ten opzichte van bestuur gegeven door Hartger Wassink. Vanwege groot succes hebben wij besloten om dit 
onderwerp nogmaals op te pakken, maar dan meer toegespitst op de praktijk.  In het kader van de twee workshops van 
Hartger kunt u van tevoren of ter plekke een eigen casus inbrengen. De twee workshops zijn bedoeld voor directeuren, 
bestuurders en toezichthouders en gaan gepaard met een bijdrage (zie aanmelding). De avond workshop is met name 
gericht op deelname van toezichthouders.
Het team van Akorda ontmoet u graag bij deze bijeenkomst.

U i t nod ig i ng

Graag ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk 17 september a.s.

U bent welkom op: donderdag 10 oktober 2019 vanaf 12:30 uur.
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Aanmelden

http://zonnescholen.nl
https://hartgerwassink.nl/about
https://akorda.nl
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p7L3YvI3o0mF6i-sbLX9j-raRkXiAyxIg2moc4-BM89UQkxUTjUxN1lMNk5OSVhaRVJOSTFDWE81SS4u

