mijnpleinlezing
2018
Ons plan en de
toekomst: de inrichting
van mijnplein
Hou je ogen gericht op de sterren
en je voeten op de vloer
(Franklin D. Roosevelt, 32e Amerikaans president van
1933-1945)

5 september 2018 vanaf 18.45 uur in
het Hoftheater in Raalte

Drie
spraakmakende
sprekers
Muzikale
omlijsting
Eerste
lustrum

Beste medewerkers en relaties van mijnplein,

Voor de 5e keer openen wij ons schooljaar met de
mijnplein-lezing. Het eerste lustrum is een feit.

Muzikale
omlijsting
door Ronald
Naar

Wij nodigen u graag uit om daarbij aanwezig te
zijn.
Het schooljaar 2018-2019 is het eerste jaar van
onze nieuwe Strategische Agenda, die een
looptijd van 4 jaar kent. We gaan de nabije
toekomst vormgeven en ons huis opnieuw
inrichten.
Drie sprekers en een muzikant helpen ons daarbij
om het thema van verschillende invalshoeken
onder de loep te nemen. Laat u meenemen in
glazen bol voor een sneak preview van de
toekomst.

Graag zien wij u tegemoet in Raalte op
woensdagavond 5 september a.s.
Vriendelijke groet,
de beleidsgroep Identiteit en het college
van bestuur mijnplein

Praktische
informatie:
Theater open
om 18.45 uur.
Opening
avond 19.15
uur.
U kunt 2
lezingen
bijwonen.
Afsluiting in
Theaterzaal om
20.35 uur
Ontmoeten en
nazit vanaf
21.00 uur.
Aanmelden
kan tot en met
4 sept. op
contact@mijnplein.nl
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Wilt u erbij
vermelden met
hoeveel
personen u
komt?

Invalshoek 1 – Politiek en bestuurlijk
Loes Ypma, voorzitter van Verus, de landelijke
vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs in
Nederland. Ruim 4000 scholen in het
basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar
beroepsonderwijs en hoger onderwijs zijn
aangesloten.
Loes Ypma is voormalig woordvoerder onderwijs
van de PvdA in de Tweede Kamer.
Als geen ander weet Loes Ypma wat het is om te
moeten onderhandelen over idealen, plannen en
visies. Wat blijft er dan over, is het eigene nog
herkenbaar en kun je ook standpunten van
tegenvoeters verdedigen. In haar
kennismakingsinterview bij Verus vertelt ze, dat ze
een betekenisvolle bijdrage wil leveren aan het
onderwijslandschap. Mooi gezegd, maar kan dat
ook als je niet meer in het hart van de
besluitvorming zit: het Parlement.
Over haar dilemma’s en keuze gaat haar verhaal.
En over wat haar bezielt en ononderhandelbaar
is: ‘Wat mij ten diepste drijft is ieder kind een
goede start geven’.
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Invalshoek 2 – Trendwatchen
Hans Peter Benschop is directeur van het
Trendbureau Overijssel.
De missie van het Trendbureau Overijssel is het
verkennen van trends, leveren van een
inhoudelijke bijdrage aan het debat over
relevante beleidsonderwerpen tussen
maatschappelijke partners in de provincie
Overijssel. Het is belangrijk dat de uitgevoerde
toekomstverkenningen goed aansluiten bij
maatschappelijke ontwikkelingen in Overijssel én
de onderwerpen die bij provincie en lokale
overheden op de agenda staan.
Aan Hans Peter legden we de vraag voor wat er
nu van hun verkenningen terecht is gekomen.
Zagen ze het goed, zaten ze er naast? En hoe
kwam het dat dit gebeurde? Waren er
onverwachte trends, wat kun je niet voorspellen of
is nauwelijks te herkennen. En wat zijn vervolgens
de gevolgen voor de (lokale) samenleving.

Praktische
informatie:
Theater open
om 18.45 uur.
Opening avond
19.15 uur.
U kunt 2 lezingen
bijwonen.
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Ronald Naar zorg voor muzikale omlijsting en reflecteert
met zijn muziek op het thema en de sprekers.
Ronald Naar (1962): studeerde af als wijsgerig pedagoog, richtte
zich daarna op drama, stem en zang. De laatste jaren vormen
zijn activiteiten steeds meer een integratie van het muzische met
het levensbeschouwelijke.

Ontmoeten en
nazit vanaf 21.00
uur.
Aanmelden kan
tot en met 4
sept. op
contact@mijnplein.nl
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Invalshoek 3 – De filosofische kant
René ten Bos is filosoof en hoogleraar aan de
Radboud Universiteit in Nijmegen en Denker des
Vaderlands.
Als filosoof houdt René ten Bos zich bezig met een
grote variëteit aan thema’s. Hij kijkt met een
kritische blik naar de wereld en naar de
complexiteit ervan. Op zijn site staat ‘Natuurlijk is
niet weten waar het heen moet niet fijn. Maar
precies weten waar het heen moet omdat ons
dat verteld wordt, is misschien nog minder fijn’.
Dat heeft tot gevolg dat je met enige
achterdocht moet luisteren naar plannen, die je
worden voorgehouden. René ten Bos heeft een
hekel aan volksverlakkerij en simpele oplossingen.
Hij twijfelt ook aan gladde meningen. Vandaar
dat zijn denken vaak via kronkels, omwegen,
zijpaden en vluchtroutes vorm krijgt.
René ten Bos is bij uitstek degene, die ons de
spiegel kan voorhouden over het realisme van
onze eigen plannen.
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