Het beste cadeau voor de ‘Dag van de leraar!’ – 5 oktober 2016
Voorintekenin
g
van
start!

Beste collega,

Het is in ons land een goede gewoonte om alle leraren op de Internationale dag van de leraar in alle
organisaties PO t/m WO een onderwijscadeau te geven. Daarom attenderen wij u
graag op een prachtig cadeau: de Bildung scheurkalender 2017. Het is een uniek geschenk voor iedereen die bij het onderwijs betrokken is. Dit jaar
geen gebak, maar calorieën voor de geest! Het is
pure inspiratie om eenmaal daags in te nemen.

De Bildungkalender 2017 met
365 bijdragen!
De uitgave bevat 365 bijdragen van collega’s uit SO,
PO, VO, MBO, HBO, WO en van collega’s die werken
voor het onderwijs. Ieder van de 365 collega’s heeft
een inspirerende uitspraak ingebracht en deze uitspraak toegelicht in zo’n 200 woorden. Het geheel
biedt dagelijkse inspiratie en een schitterende inkijk
in wat de collega’s van PO t/m WO boeit, motiveert
en inspireert. De liefde voor
het onderwijs spat er vanaf.

Bijdragen van ...!

Deze uitgave
is ook zeer
geschikt als
Sinterklaascadeau of
kerstgeschenk
voor alle collega’s
die bij het
onderwijs
zijn betrokken.

Aan deze uitgave hebben meegewerkt: veel leraren PO t/m
WO, veel leraren van het jaar
1999 t/m 2014 PO t/m MBO,
teamleiders en coördinatoren
PO t/m WO, directeuren, rectoren, lectoren, hoogleraren, leden
CvB van PO t/m WO, wethouders onderwijs en collega’s van
Onderwijsraad, Inspectie voor
het Onderwijs, Ministerie OCenW, Tweede Kamer, Onderwijscoöperatie, VSNU, de
HBO-raad, de MBO-raad, de VO-raad, PO-raad, SER, BON, NIVOZ, KPC Groep, CPS, SLO,
CINOP, NSO, CED-groep en TIAS, Young Works, Didactief, Van Twaalf Tot Achttien en
nog heel veel meer onderwijscollega’s.
Ook Arnon Grunberg, Ramsey Nasr en Gijs Scholten van Aschat leveren bijdragen over het belang van kunstonderwijs.

Zeker weten dat u en uw collega’s
• zullen genieten en uitgedaagd worden door heel veel bijdragen
• bijdragen ter herinnering aan het belang ervan ophangen
• veel bijdragen bij herhaling lezen
• het jaarverslag, schoolgids, schoolplan, visiedocument kunnen aanscherpen met
bijdragen
• bijdragen zullen agenderen voor vergaderingen en studiebijeenkomsten
Veel van de bijdragen uit de kalender editie 2016 zijn gebruikt om het bijeenkomsten en conferenties te starten of te eindigen met het voorlezen van een bijdrage.
Dat gaat in 2017 weer gebeuren!

BILDUNG2017
365 BIJDRAGEN | 740 BLADZIJDEN | € 15,95
De Bildungkalender 2017 verschijnt begin september,
heeft 736 bladzijden en kost € 15,95. Er is korting
mogelijk:
> 100 exemplaren 10% korting
> 250 exemplaren 20% korting
> 500 exemplaren 25% korting
> 750 exemplaren 30% korting
> 1000 exemplaren of meer 40% korting en een
omslag in eigen huisstijl
DIRECT BESTELLEN OF MEER INFORMATIE?
Ga naar isvw.nl/scheurkalender, mail info@isvw.nl of
bel 033-4650700.

Wij vragen u deze flyer door te sturen naar
uw collega’s die de inkopen regelen voor
uw organisatie voor de Dag van de Leraar,
Sinterklaas en Kerst.

