UITNODIGING
informatiebijeenkomst onderwijs en kanker

Aan de leerkrachten, intern begeleiders, mentoren, zorgcoördinatoren van leerlingen met kanker.

Beste begeleiders,

U ontvangt deze uitnodiging omdat u op uw school een leerling begeleidt die in het Radboudumc
behandeld wordt tegen kanker (of omdat uw school in de regio van het Radboudumc staat en u een
leerling met kanker begeleidt).
Wij nodigen u uit voor de jaarlijkse informatiebijeenkomst over onderwijs en kanker op
vrijdag 13 april 2018 van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Wij willen voor deze bijeenkomst ook graag de Begeleiders Passend Onderwijs (voorheen ambulant
begeleiders) uitnodigen. Wij denken dat wij hen het best kunnen bereiken via u.
Zou u deze uitnodiging door willen sturen aan de Begeleider Passend Onderwijs die betrokken is bij
de begeleiding van uw oncologische leerling (indien van toepassing)?
Locatie: Radboudumc, Auditorium (gebouw tegenover Hoofdingang).
Aanmelding:
U kunt zich aanmelden tot en met 28 maart a.s. Klik daarvoor hier (CTRL+klik) om naar het
inschrijfformulier te gaan. Iedere deelnemer moet het inschrijfformulier individueel invullen.
Binnen twee weken ontvangt u van ons een bevestiging van uw aanmelding.
Annulering is mogelijk tot en met 28 maart.
Kosten:
De kosten voor deelname zijn € 30,- per persoon.
Na aanmelding ontvangt u binnen twee weken per mail een bevestiging en een factuur.

Programma:
09.30 - 10.00 uur

Inloop. Ontvangst met koffie en thee.
Mogelijkheid tot bezoeken VOKK-stand.

10.00 – 14.00 uur

Plenair gedeelte:
o Presentatie oncoloog
o Presentatie psycholoog
o Presentatie “onderwijsbegeleiding en de overgang
naar het Prinses Máxima Centrum”
o Interviews
o Verzorgde lunch (mogelijkheid tot bezoeken VOKKstand)

14.15 - 15.45 uur

Start gesprekken in groepen.
U kunt uw vragen, problemen en oplossingen bespreken met
collega’s en consulenten.

15.45 - 16.00 uur

Afsluiting

Met vriendelijke groet,

de organisatie:
Educatieve Voorziening van het Radboudumc,
Educatieve Voorziening van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie,
OAB Marant
Partner Passend Onderwijs
in samenwerking met:
BCO Onderwijsadvies, Maastricht UMC+, OZL IJsselgroep/Expertis

