Programma vrijdag 29 mei
09.00 – 10.00
10.00 – 11.05
11.05 – 11.30
11.30 – 12.45
12.45 – 13.45
13.45 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 16.45
16.45 – 17.30
17.30 – 18.30
18:30 – 19:30

Ontvangst, Informatiemarkt
Welkom & ochtendlezing Bas Haring
Pauze, Informatiemarkt
1ste ronde Workshops & Lezingen
Lunch & Informatiemarkt
2de ronde Workshops & Lezingen
Pauze, Informatiemarkt
3de ronde Workshops & Lezingen
Informatiemarkt / bar geopend
Diner
Avondezing Ruben Smit

Programma zaterdag 30 mei
facultatief programma
Voor diegenen die graag overnachten in Hotel Zuiderduin is er zaterdagmorgen een excursie naar de Schoorlse
duinen, waar het bijzondere natuurgebied De Kerf bezocht wordt per fiets onder leiding van een boswachter/
vrijwilliger van Staatsbosheer. Je krijgt een lunchpakket mee. De meerprijs (overnachting, ontbijt, excursie, fietshuur, lunch) is 100 euro als je met zijn tweeën een kamer deelt en 125 euro bij een éénpersoonskamer.
07:30 – 09:00
10.00 – 12:30

Ontbijt
Excursie Schoorlse Duinen met bezoek aan De Kerf

Belangrijke informatie bij het inschrijven
Inschrijven voor 8 mei via www.nibi.nl/pagina/vmbo-2015
Na inschrijving versturen wij een factuur naar het door jouw opgegeven factuuradres. Geef, indien nodig voor
correcte factuurafhandeling, direct een eventuele opdracht code door. Dit om nodeloos heen en weer zenden
van facturen te voorkomen. Wij verwachten dat de factuur is voldaan voor aanvang van de conferentie. Er geldt
een bedenkperiode van 2 weken. Let op, schrijf je na 21 april in? Dan is deze bedenkperiode 7 dagen.
Annuleringsvoorwaarden
Tot 21 april kun je zonder kosten annuleren, daarna wordt tot 7 dagen voor de conferentie bij annulering de helft
van de deelnemersbijdrage in rekening gebracht. Vanaf 7 dagen voor de conferentie ben je het gehele bedrag
verschuldigd. Je kunt overigens tot op de dag van de conferentie zelf, zonder bijkomende kosten, je laten vervangen door een collega.
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