Sliedrecht, januari 2019

Betreft: Groenendijk Directie Informatieochtend maart 2019
Geachte heer, mevrouw,
In maart organiseert Groenendijk Onderwijsadministratie weer een Groenendijk Directie
Informatieochtend voor het primair onderwijs. Uiteraard zijn deze ochtenden niet
voorbehouden aan alleen maar directieleden, maar kunnen ook andere belangstellenden
zich aanmelden voor deze GDI.
Tijdens deze GDI zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:
 Actuele ontwikkelingen
 Gevolgen modernisering Participatiefonds
 CAO ontwikkelingen
 Werkverdelingsplan, naast de theorie zal ook voldoende ruimte zijn voor het
uitwisselen van ervaringen en ideeen.
 Duurzame inzetbaarheid; het belang ervan, op welke wijze en hoe te faciliteren.
Ook stellen wij u in de gelegenheid om, aansluitend aan de ochtend, gebruik te maken van
een informele lunch. Aan deze lunch zijn geen extra kosten verbonden.
Middels bijgaand aanmeldformulier kunt u zich aanmelden voor deze GDI.
Data:
woensdag 6 maart 2019 – Trapezium 210 Sliedrecht
donderdag 7 maart 2019 – Trapezium 210 Sliedrecht
woensdag 13 maart 2019 – Antillenstraat 21 Beverwijk
Tijd:
Vanaf 9.00 uur staat de koffie/thee klaar. De GDI duurt van 9:30 - ± 12:15 uur.
Aansluitend is er een luncht van ±12:15 – 12:45 uur
Kosten:
De kosten voor de GDI bedragen € 98,50 exclusief btw per deelnemer inclusief lunch.
Met vriendelijke groet,
J. Ouwenbroek, directeur

Aanmeldingsformulier
Groenendijk Directie Informatiedag
Maart 2019
Naam deelnemer:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Naam school:
Brinnummer:
Adres:
Postcode en plaats:
geeft zich hierbij op als deelnemer aan de Directie Informatieochtend van Groenendijk
Onderwijsadministratie op de volgende datum:
 Woensdag 6 maart 2019 - Sliedrecht
 Donderdag 7 maart 2019 – Sliedrecht
 Woensdag 13 maart 2019 – Beverwijk
Deelnemer maakt wel / geen* gebruik van de lunch.
De aanmeldingen zullen op datum van ontvangst worden behandeld. De GDI vindt plaats bij
minimaal 10 aanmeldingen per keer.
Datum...................................... Handtekening...................................................
De kosten bedragen € 98,50 per persoon. Het genoemde bedrag is exclusief btw.
Annulering van deelname dient te geschieden één week voor aanvang van de bijeenkomst.
Let op: afmeldingen na genoemde datum worden in rekening gebracht.
Factuuradres (indien afwijkend van het adres van de deelnemer)
Naam:
Adres:
Postcode en plaats:
Digitaal factuuradres:

Aanmeldingen graag voor 27 februari opsturen naar:
Groenendijk Onderwijsadministratie
T.a.v. mevrouw U. de Leeuw van Weenen
Postbus 80
3360 AB Sliedrecht
Of naar info@groenendijk.nl

