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Wat vind jij van Midden-West-Vlaanderen? Wij vragen jouw mening!
RESOC/SERR MIDDEN-WEST-VLAANDEREN wil samen met de lokale besturen en de andere regionale socio-economische spelers
op een duurzame en toekomstgerichte manier werk maken van het ‘opfleuren’ van het huidige, bescheiden imago van de regio
Midden-West-Vlaanderen (de arrondissementen Roeselare-Tielt).
Maar daarvoor hebben we jouw hulp nodig !!
Door middel van de vragenlijst (eentje voor de inwoners van Midden-West-Vlaanderen en eentje voor de ‘buitenlanders’) hopen wij een
beter en preciezer inzicht te krijgen in het beeld dat mensen hebben van deze streek. Gun ons dus een paar minuutjes van je tijd, en
geef ons zo een idee van wat we beter of anders kunnen aanpakken om deze regio de uitstraling te geven die ze verdient, en die liefst
nog te verbeteren!
Via onderstaande links kan je (anoniem) meewerken. Wij verwerken ze allemaal, en publiceren in de volgende maanden de meest
opmerkelijke resultaten.
Wordt vervolgd!

Inwoners van Midden-West-Vlaanderen klik hier
Mensen van buiten Midden-West-Vlaanderen klik hier

Vragen? Meer informatie? Neem contact op met julie.verhooghe@west-vlaanderen.be

Jazz in Roeselare, met een participatieve noot!
Op zaterdag 30 en zondag 31 mei wordt Roeselare heel even de Vlaamse hoofdstad van de jazz….
Het Comité van de Kop en cultureel centrum De Spil trekken samen met Gent Jazz Festival en Brood. als partners aan de kar,
met medewerking van de stad Roeselare. Twee dagen lang wordt er gemusiceerd, radio gemaakt vanuit een bunker, is er
videomapping…. Kortom een niet te missen kans om creatief talent aan het werk te zien op een schitterende, intieme locatie.
Praktisch:
Meer info en kaarten vind je bij De Spil, Brood., Cirque, Pelzen, Romen en online www.despil.be .
Locatie:
Tuin Brood., Sint Hubrechtstraat 51 8800 Roeselare
Maar er is meer dan jazz alleen: Voor de opbouw en afbraak van de infrastructuur kan de organisatie rekenen op de jongeren van Groep
Intro, specifiek met het project TRAVAK.
Travak is een project voor Deeltijds onderwijs (ook wel gekend als voortraject) dat werkt met jongeren die regulier werk zoeken. Zij
krijgen een persoonlijke begeleiding met een werkboek en sollicitatietrainingen in Jobclub. Groep INTRO werkt met jongeren waarbij de
arbeidsattitude nog wat bijgeschaafd moet worden om zo een betere kans te krijgen op de arbeidsmarkt.

Om deze vorming zo werkbaar mogelijk en zo dicht mogelijk bij de werkrealiteit te laten aanleunen, stapt Groep Intro met partners
zoals Stad Roeselare (Jeugddienst), Het Venster, RSL Jazz, VZW het eiland,… in het bootje om een zo accuraat mogelijke werksituatie te
creëren. TRAVAK mag zo o.a. het opbouwen en afbreken van de skate-contest Best of The West, het opkuisen en klaarzetten van
Diezie voor Rauwkost, de muur verven voor Day-one en nu ook de opbouw en afbraak van RSL Jazz op zijn palmares schrijven.
Deze werkopdrachten worden specifiek gekozen als simulatie voor een echte werksituatie: De sterke punten van de jongeren die daarbij
naar boven komen, bekrachtigen ze positief in de verdere vorming, terwijl de werkpunten die komen bovendrijven verder behandeld
worden in de rest van het traject van de jongere. Dit gebeurt o.m. aan de hand van een zelfevaluatie die dan samen met de begeleiding
besproken en opgevolgd wordt.
Groep Intro ervaart dat de jongeren zeer enthousiast zijn om aan dit soort events mee te werken. Zij proberen, als begeleiding, immers
in de eerste plaats te vertrekken vanuit de leefwereld van de jongeren zelf en haken zo in op de interesses van deze jongeren.

Uitnodiging colloquium "STEM-scholen in het secundair"
9 juni 2015, 16u-18u, Hogeschool VIVES, Brugge
Georganiseerd door Techniekacademies West-Vlaanderen i.s.m. de provincie West-Vlaanderen
Doel: West-Vlaamse scholen die STEM aanbieden, hiermee starten of interesse in hebben, voeden met een aantal visies over STEM in
het secundair onderwijs. Andere betrokkenen in West-Vlaanderen informeren.
Programma:
15u45

Onthaal. Infomarkt met didactisch materiaal

16u 15

Verwelkoming door Techniekacademies West-Vlaanderen.

16u 20

Rita Dunon, beleidsadviseur Departement Onderwijs

Evolutie instroom/doorstroom STEM-richtingen. Suggesties Onderwijsspiegel mbt Techniek.

Kristof Van De Keere, Expertisecentrum Onderwijsinnovatie KH VIVES Onderzoekslijn ‘wetenschappelijk denken’

STEM voor onderzoekend leren: Voorbeelden uit het basisonderwijs

Wim Dehaene Prof. dr. ir. Ku Leuven, Dept. elektrotechniek-esat-micas:

Project STEM@school: visie en aanpak
17u25
Panelgesprek
KTA Mobi Gent
Don Bosco Kortrijk
SPIE

STEM (niet) enkel voor ASO?
Eerste ervaringen met STEM in eerste graad
Visie vanuit een bedrijf

17u45

Minister van Onderwijs Hilde Crevits

18u00

Slotwoord door de Gedeputeerde voor Onderwijs Carl Vereecke

18u05

Receptie. Infomarkt met relevant didactisch materiaal

Dit colloquium is gratis. Inschrijven via deze link
Locatie: Hogeschool VIVES, Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge. Inrit via Expresweg.

Uitreiking FEVIA TROFEE Vlaanderen: Innovatieve voedingsproducten van studenten in
de spotlights
Om innovatie te stimuleren en om jongeren in dit proces te betrekken organiseren FEVIA en FEVIA Vlaanderen al zes jaar lang
twee wedstrijden (één Vlaamse en één internationale) met betrekking tot voedingsinnovatie.
Dit jaar namen acht teams uit het secundair onderwijs deel aan de wedstrijd ‘TROFEE Vlaanderen’. RESOC-coördinator Brigitte
Smessaert maakte deel uit van de jury.
De Winnaar van TROFEE Vlaanderen werd “Carne’Ver”, een product met kippenvlees en groenten.
“Carne’Ver”, het product van het team van de Brugse Ter Groene Poorte, is een innovatief product op basis van kippenvlees en 30%
vergeten groenten. De veelzijdigheid van het product, dat zowel kan dienen als broodbeleg, als schnitzel bij een warme maaltijd of nog,
gepaneerd als frituursnack, maakte het extra onderscheidend voor de jury.
“Carne’Ver” won daarenboven ook de Trofee Fevia Vlaanderen publieksprijs.

RESOC-SERR Midden-West-Vlaanderen
Streekhuis Midden-West-Vlaanderen
Peter Benoitstraat 13, 8800 Roeselare
T 051 27 55 50 - F 051 27 55 51
E resoc.middenwvl@west-vlaanderen.be
W www.midwest2020.be

Bezoek ons ook op Facebook

