
From: Marco Otten
To: Doosje, S. (Sibe)
Subject: RE: boeiend college geven
Date: woensdag 20 januari 2016 21:41:27

Dag Sibe,

dank nogmaals voor je workshop.
Hieronder zoals gevraagd nog even de terugkoppeling van de deelnemers naar aanleiding
 van je vragen.
Wellicht komen we elkaar nog tegen bij TAUU bijeenkomsten!
vriendelijke groet,
Marco

1. Goed aan de workshop: thema is goed en belangrijk, stil te staan bij het belang van
 boeiend college geven, belang van verrassing en theatrale middelen
 
2. Wat kan beter:

Nog iets meer aansluiten bij niveau deelnemers en studentpopulatie waar ze mee
 werken: wat weten ze eigenlijk al van inspirerend hoorcollege geven? Wat passen
 ze daarvoor zelf toe?

·         Indien mogelijk nog iets meer kennisoverdracht over didactische do’s en don’ts op
 basis van onderwijskundige kennis en onderzoek
·         Iets hoger tempo
 
3. Wat geleerd: belang van verrassing en theatrale middelen, inzet van interactieve
 middelen zoals socrative

Drs. Marco Otten
Aanwezig op dinsdag t/m vrijdag (telefonisch na 10.00)
Universiteit voor Humanistiek
-Algemeen stagecoordinator (voor informatie over stages zie eerst: http://www.uvh.nl/onderwijs/master-humanistiek/stages en
 http://www.uvh.nl/mijnuvh/onderwijs/master/stages )
-Algemeen coordinator vaardighedenonderwijs (voor informatie over vakken, roosters, vrijstellingen en afrondingen zie eerst:
 werkboek en nieuwsbrief op mijn.uvh.nl , vervolgens neem eerst contact op met betreffende vakdocent )
-Docent Educatie
HVO
-Senior onderwijskundig medewerker
-Docent en algemeen stagecoordinator post initiele masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing
 Telefoonnummer:
0302390146/indien urgent: 0616916961

Van: Marco Otten
Verzonden: dinsdag 12 januari 2016 13:59
Aan: 'Doosje, S. (Sibe)'
Onderwerp: RE: boeiend college geven
 
Dag Sibe,

mailto:M.Otten@UvH.nl
mailto:S.Doosje@uu.nl
http://www.uvh.nl/onderwijs/master-humanistiek/stages
http://www.uvh.nl/mijnuvh/onderwijs/master/stages


 
Jazeker!
Vriendelijke groet,
Marco
 
Van: Doosje, S. (Sibe) [mailto:S.Doosje@uu.nl] 
Verzonden: maandag 11 januari 2016 18:09
Aan: Marco Otten
Onderwerp: Re: boeiend college geven
 
Ha Marco,
 
Ik neem aan dat er powerpoint is en internet?

Met vriendelijke groet van
Sibe Doosje, vanaf mijn iPad.

Op 11 jan. 2016 om 17:14 heeft Marco Otten <M.Otten@UvH.nl> het volgende
 geschreven:

Dag Sibe,
 
dank voor je mail. Voor de zekerheid ook mijn prive nummer: 0616916961
Ik ben er morgen ruim van te voren, als ik zaken voor je kan voorbereiden laat
 het me weten.
vriendelijke groet
Marco
 
Drs. Marco Otten
Aanwezig op dinsdag t/m vrijdag (telefonisch na 10.00)
Universiteit voor Humanistiek
-Algemeen stagecoordinator (voor informatie over stages zie eerst: http://www.uvh.nl/onderwijs/master-
humanistiek/stages en http://www.uvh.nl/mijnuvh/onderwijs/master/stages )
-Algemeen coordinator vaardighedenonderwijs (voor informatie over vakken, roosters, vrijstellingen en
 afrondingen zie eerst: werkboek en nieuwsbrief op mijn.uvh.nl , vervolgens neem eerst contact op met betreffende
 vakdocent )
-Docent Educatie
HVO
-Senior onderwijskundig medewerker
-Docent en algemeen stagecoordinator post initiele masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing
 Telefoonnummer:
0302390146/indien urgent: 0616916961

Van: Doosje, S. (Sibe) <S.Doosje@uu.nl>
Verzonden: maandag 11 januari 2016 16:06
Aan: Marco Otten
Onderwerp: RE: boeiend college geven
 
Ha Marco,
 
Zojuist heb ik jou nog geprobeerd terug te bellen, maar kennelijk was jij ook
 van je plek of al naar huis. Het komt goed morgen, ik maak er iets moois van.
 Wel goed om te weten dat de senioriteit en onderwijsvormen binnen de groep
 zo divers zijn. Dan wordt het voor elk wat wils. Hieronder geef ik je nog even
 mijn privénummer, just in case.
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Hartelijke groet van
 
Sibe Doosje,
http://sibedoosje.nl.
0681410728.
 
 
 
Van: Marco Otten [mailto:M.Otten@UvH.nl] 
Verzonden: maandag 11 januari 2016 15:45
Aan: Doosje, S. (Sibe)
Onderwerp: RE: boeiend college geven
 
Dag Sibe,
 
ik heb je vandaag een aantal keren telefonisch proberen te bereiken. Helaas is
 me dat  niet gelukt.
In ieder geval van mijn kant ook wat informatie.
We zijn met ongeveer 10 personen waarvan een aantal jonge docenten
 (juniordocenten) met relatief minder onderwijservaring, een aantal nieuwe
 (deels jonge) docenten vanuit andere universiteiten, met soms meer
 onderwijservaring. Ze geven een redelijke diversiteit aan onderwijs:
 werkgroepen, practica, hoorcolleges en voor verschillende thema's. Zorg,
 (prestatie)maatschappij, levensloop etc.
We zitten morgen in lokaal 0.22 waar beamer, flipover en bord aanwezig zijn.
Je vragen lijken me goed aan te sluiten en heb ik gisteren doorgestuurd
 evenals de link naar je college (hoewel blijkt dat niet alle medewerkers via
 solid id het hebben kunnen bekijken, wel de you tube films over socratische
 gesprekken.
Een medewerker heeft zich afgemeld wegens familieomstandigheden.
Ik zorg voor koffie/thee en wat te eten.
vriendelijke groet
marco
 
 
Drs. Marco Otten
Aanwezig op dinsdag t/m vrijdag (telefonisch na 10.00)
Universiteit voor Humanistiek
-Algemeen stagecoordinator (voor informatie over stages zie eerst: http://www.uvh.nl/onderwijs/master-
humanistiek/stages en http://www.uvh.nl/mijnuvh/onderwijs/master/stages )
-Algemeen coordinator vaardighedenonderwijs (voor informatie over vakken, roosters, vrijstellingen en
 afrondingen zie eerst: werkboek en nieuwsbrief op mijn.uvh.nl , vervolgens neem eerst contact op met betreffende
 vakdocent )
-Docent Educatie
HVO
-Senior onderwijskundig medewerker
-Docent en algemeen stagecoordinator post initiele masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing
 Telefoonnummer:
0302390146/indien urgent: 0616916961

Van: Doosje, S. (Sibe) <S.Doosje@uu.nl>
Verzonden: zaterdag 9 januari 2016 18:54
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http://www.uvh.nl/onderwijs/master-humanistiek/stages
http://www.uvh.nl/onderwijs/master-humanistiek/stages
http://www.uvh.nl/mijnuvh/onderwijs/master/stages
http://mijn.uvh.nl/
mailto:S.Doosje@uu.nl


Aan: Marco Otten
Onderwerp: Re: boeiend college geven
 
Beste Marco,
 
Ik ben een en ander aan het voorbereiden, wil er een interactieve presentatie
 van maken met tussendoor opdrachten. Laten we daar maandag nog even
 over bellen, ben die dag wel onderweg, maar bv. tussen 2 en 4 zou wel
 kunnen, als  het jou ook uitkomt. Lijkt me een goed idee als ze vooraf nog
 even een korte presentatie van mij op YouTube bekijken. Vragen die ik op dit
 moment aan hen heb zijn:
1. Wat zijn de sterke kanten van een college, oftewel, wat kun je ermee
 bereiken?
2. Wat zijn de zwakke kanten van een college? Waar moet je het dus vooral
 niet voor gebruiken?
3. Noem minimaal drie voorbeelden uit eigen ervaring (basisonderwijs,
 middelbaar en universitair onderwijs) van docenten die volgens jou hun vak
 goed konden overbrengen. Leg uit waarom je dit zulke goede docenten vond.
4. Schrijf voor jezelf op welke middelen je geschikt acht om in je eigen
 colleges te gebruiken: film, plaatjes, geluid, muziek, humor, etc.
We kunnen deze vragen vooraf al geven, maar ik kan dat ook ter plaatse doen.
 Moeten we het maar even over hebben.
 
Trouwens, waar is het?
 
Met vriendelijke groet van
Sibe Doosje, vanaf mijn iPad.

Op 27 okt. 2015 om 11:13 heeft Doosje, S. (Sibe) <S.Doosje@uu.nl> het
 volgende geschreven:

Ha Marco,
 
Deze datum en tijd heb ik genoteerd. Laten we inderdaad nog even
 contact hebben over de aankondiging en de verdere
 voorbereiding.
 
Met vriendelijke groet van
 
Dr. Sibe Doosje.
 
<image001.jpg>
 
 
 
Van: Marco Otten [mailto:M.Otten@UvH.nl] 
Verzonden: dinsdag 27 oktober 2015 11:11
Aan: Doosje, S. (Sibe)
Onderwerp: RE: boeiend college geven
 
Dag Sibe,
 
De kogel is door de kerk: de datum voor de bijeenkomst boeiend
 college  geven wordt dinsdag 12 januari van 15.30-17.30.
Zullen wij kort van te voren nog even telefonisch contact hebben

mailto:S.Doosje@uu.nl
mailto:M.Otten@UvH.nl


 over de voorbereiding?
Vriendelijke groet,
Marco
 
 
Drs. Marco Otten
Aanwezig op dinsdag t/m vrijdag (telefonisch na 10.00)
Universiteit voor Humanistiek
-Algemeen stagecoordinator (voor informatie over stages zie eerst:
 http://www.uvh.nl/onderwijs/master-humanistiek/stages en
 http://www.uvh.nl/mijnuvh/onderwijs/master/stages )
-Algemeen coordinator vaardighedenonderwijs (voor informatie over vakken, roosters,
 vrijstellingen en afrondingen zie eerst: werkboek en nieuwsbrief op mijn.uvh.nl , vervolgens
 neem eerst contact op met betreffende vakdocent )
-Docent Educatie
CHVO
-Senior onderwijskundig medewerker
-Docent en algemeen stagecoordinator post initiele masteropleiding leraar HVO en
 Levensbeschouwing
 Telefoonnummer:
0302390146/indien urgent: 0616916961
 
Van: Doosje, S. (Sibe) [mailto:S.Doosje@uu.nl] 
Verzonden: maandag 19 oktober 2015 11:49
Aan: Marco Otten
Onderwerp: RE: boeiend college geven
 
Beste Marco,
 
Bedankt voor het inspirerende gesprek van net. Hierbij zoals
 beloofd de link naar mijn college over ethiek:
 http://lecturenet.uu.nl/Site1/Play/4e156c7d9d9d4845a4093a92c77619541d.
 Overigens zag ik net dat dinsdag 19 januari half vier onhandig is
 omdat ik tot half vier een vergadering van de Faculteitsraad
 voorzit. Zullen we die datum laten vervallen?
 
Met vriendelijke groet van
 
Dr. Sibe Doosje.
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Van: Marco Otten [mailto:M.Otten@UvH.nl] 
Verzonden: vrijdag 16 oktober 2015 10:46
Aan: Doosje, S. (Sibe)
CC: TAUU
Onderwerp: RE: boeiend college geven
 
Geachte heer Doosje, beste Sibe,
 
Van Maarke Roelofs heb ik je contactgegevens gekregen voor een
 workshop inspirerend hoorcollege geven.
Maarke schrijft hieronder dat je nog een aantal vragen hebt over
 de invulling, die ik graag beantwoord.
Binnenkort even contact?
Laat maar even weten wanneer je schikt dan neem ik telefonisch
 contact met je op.
Mij bellen kan natuurlijk ook via: 0616916961

http://www.uvh.nl/onderwijs/master-humanistiek/stages
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Vriendelijke groet,
Marco Otten
 
Drs. Marco Otten
Aanwezig op dinsdag t/m vrijdag (telefonisch na 10.00)
Universiteit voor Humanistiek
-Algemeen stagecoordinator (voor informatie over stages zie eerst:
 http://www.uvh.nl/onderwijs/master-humanistiek/stages en
 http://www.uvh.nl/mijnuvh/onderwijs/master/stages )
-Algemeen coordinator vaardighedenonderwijs (voor informatie over vakken, roosters,
 vrijstellingen en afrondingen zie eerst: werkboek en nieuwsbrief op mijn.uvh.nl , vervolgens
 neem eerst contact op met betreffende vakdocent )
-Docent Educatie
CHVO
-Senior onderwijskundig medewerker
-Docent en algemeen stagecoordinator post initiele masteropleiding leraar HVO en
 Levensbeschouwing
 Telefoonnummer:
0302390146/indien urgent: 0616916961
 
Van: TAUU [mailto:TAUU@uu.nl] 
Verzonden: donderdag 15 oktober 2015 15:11
Aan: Marco Otten
CC: Doosje, S. (Sibe)
Onderwerp: RE: boeiend college geven
 
Beste Marco,
 
Excuus dat ik nog niet hierop terug was gekomen. Ik heb contact
 gelegd met Sibe Doosje (docent bij de faculteit sociale
 wetenschappen en bij deze in CC). Hij was meteen enthousiast
 over het idee, maar heeft nog wel een aantal vragen over de
 invulling hiervan voordat hij kan toezeggen hieraan mee te
 werken. Bij deze heb ik jullie met elkaar in contact gebracht en
 kunnen jullie e.e.a. met elkaar afstemmen.
 
Succes!
Maarke

 

Maarke Roelofs, redacteur Teaching Academy Utrecht University
 (TAUU) | Universiteit Utrecht | Bezoekadres: UCU campus, Locke
 gebouw, 1e verdieping ruimte Hh (iedere donderdag) | T# (+31) 030
 253 9571 | tauu@uu.nl |Twitter TAUU_NL | http://tauu.uu.nl/
<image002.jpg>

 
 
From: Marco Otten [mailto:M.Otten@UvH.nl] 
Sent: donderdag 15 oktober 2015 13:17
To: TAUU <TAUU@uu.nl>
Subject: RE: boeiend college geven
 
Dag Maarke,
 
Nogmaals hartelijk dank voor onderstaand initiatief: tot nu toe
 heb ik van betreffende docent niets vernomen.
Kan ik zelf contact met deze docent opnemen?
Vriendelijke groet,
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MArco
 
Drs. Marco Otten
Aanwezig op dinsdag t/m vrijdag (telefonisch na 10.00)
Universiteit voor Humanistiek
-Algemeen stagecoordinator (voor informatie over stages zie eerst:
 http://www.uvh.nl/onderwijs/master-humanistiek/stages en
 http://www.uvh.nl/mijnuvh/onderwijs/master/stages )
-Algemeen coordinator vaardighedenonderwijs (voor informatie over vakken, roosters,
 vrijstellingen en afrondingen zie eerst: werkboek en nieuwsbrief op mijn.uvh.nl , vervolgens
 neem eerst contact op met betreffende vakdocent )
-Docent Educatie
CHVO
-Senior onderwijskundig medewerker
-Docent en algemeen stagecoordinator post initiele masteropleiding leraar HVO en
 Levensbeschouwing
 Telefoonnummer:
0302390146/indien urgent: 0616916961
 
Van: TAUU [mailto:TAUU@uu.nl] 
Verzonden: donderdag 1 oktober 2015 15:01
Aan: Marco Otten
Onderwerp: RE: boeiend college geven
 
Beste Marco,
 
Als antwoord op jouw vraag kwam er vanuit het DB een naam
 van een docent op die ik jouw vraag ga doorsturen met de vraag
 of hij bereid zou zijn om op dit verzoek in te gaan. Ik zal hem
 vragen om, in het geval hij zichzelf in de posititie acht dat hij
 hier van betekenins kan zijn voor jou, om dan direct met jou
 contact op te nemen. Ik hoop dat dit voor jou oplevert waar je
 naar op zoek bent!
 
Vriendelijke groeten,
Maarke

 

Maarke Roelofs, redacteur Teaching Academy Utrecht University
 (TAUU) | Universiteit Utrecht | Bezoekadres: UCU campus, Locke
 gebouw, 1e verdieping ruimte Hh (iedere donderdag) | T# (+31) 030
 253 9571 | tauu@uu.nl |Twitter TAUU_NL | http://tauu.uu.nl/
<image002.jpg>

 
 
 
From: TAUU 
Sent: donderdag 1 oktober 2015 12:41
To: 'Marco Otten' <M.Otten@UvH.nl>
Subject: RE: boeiend college geven
 
Beste Marco,
 
Ja, ik heb de mail inderdaad op mijn TAUU werkdag binnen
 gekregen. Toevallig hebben we vanmiddag een DB vergadering
 gepland staan dus kan ik je vraag meteen voorleggen aan ons DB
 of zij iemand weten die op dit verzoek in zou kunnen gaan. Een
 heel leuk idee en ook leuk dat je ons hier voor benaderd. Ik kom
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 hier nog op terug!
 
Vriendelijke groeten,
Maarke

 

Maarke Roelofs, redacteur Teaching Academy Utrecht University
 (TAUU) | Universiteit Utrecht | Bezoekadres: UCU campus, Locke
 gebouw, 1e verdieping ruimte Hh (iedere donderdag) | T# (+31) 030
 253 9571 | tauu@uu.nl |Twitter TAUU_NL | http://tauu.uu.nl/
<image002.jpg>

 
 
 
From: Marco Otten [mailto:M.Otten@UvH.nl] 
Sent: woensdag 30 september 2015 17:49
To: TAUU <TAUU@uu.nl>
Subject: boeiend college geven
 
DAg Maarke,
 
Ik hoop dat je deze mail leest op de dag dat je ook daadwerkelijk
 op je TAUU werkplek zit ;-)
Ik ben van plan binnenkort een workshop te organiseren over
 inspirerend hoorcollege geven en ben op zoek naar iemand die
 daar in een workshop van maximaal 2 uur goed handen en voeten
 aan kan geven.
Het gaat dan niet alleen om goed en duidelijk spreken en gebruik
 maken van de juiste visiuele (powerpoint) ondersteuning, maar
 ook over balans tussen overdracht en interactie. Kortom, boeiend
 college geven.
Heb jij/hebben jullie suggesties van mensen die daar veel
 verstand van hebben, daar zinnige zaken over kunnen zeggen?
Bvd!
Marco
 
Drs. Marco Otten
Aanwezig op dinsdag t/m vrijdag (telefonisch na 10.00)
Universiteit voor Humanistiek
-Algemeen stagecoordinator (voor informatie over stages zie eerst:
 http://www.uvh.nl/onderwijs/master-humanistiek/stages en
 http://www.uvh.nl/mijnuvh/onderwijs/master/stages )
-Algemeen coordinator vaardighedenonderwijs (voor informatie over vakken, roosters,
 vrijstellingen en afrondingen zie eerst: werkboek en nieuwsbrief op mijn.uvh.nl , vervolgens
 neem eerst contact op met betreffende vakdocent )
-Docent Educatie
CHVO
-Senior onderwijskundig medewerker
-Docent en algemeen stagecoordinator post initiele masteropleiding leraar HVO en
 Levensbeschouwing
 Telefoonnummer:
0302390146/indien urgent: 0616916961
 
Van: TAUU [mailto:TAUU@uu.nl] 
Verzonden: woensdag 30 september 2015 12:32
Aan: Marco Otten
Onderwerp: RE: Reminder: TAUU workshop "Persoonlijke ontwikkeling
 in het onderwijs; wat betekent dat voor jou?" a.s. donderdag 24/9
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Geen probleem, dat kon jij niet weten natuurlijk J De mail
 bezetten we gelukkig wel zo’n beetje dagelijks!
 

Maarke Roelofs, redacteur Teaching Academy Utrecht University
 (TAUU) | Universiteit Utrecht | Bezoekadres: UCU campus, Locke
 gebouw, 1e verdieping ruimte Hh (iedere donderdag) | (+31) 030 253
 9571 | tauu@uu.nl | Twitter TAUU_NL  | http://tauu.uu.nl/
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From: Marco Otten [mailto:M.Otten@UvH.nl] 
Sent: woensdag 30 september 2015 12:12
To: TAUU
Subject: RE: Reminder: TAUU workshop "Persoonlijke ontwikkeling in
 het onderwijs; wat betekent dat voor jou?" a.s. donderdag 24/9
 
Ha Maarke,
 
Sorry dat ik je dan mailde, als je maar 1 dag per week bij TAUU
 zit.
Dank voor je snelle reactie!
vriendelijke groet,
MArco
 
 
Drs. Marco Otten
Aanwezig op dinsdag t/m vrijdag (telefonisch na 10.00)
Universiteit voor Humanistiek
-Algemeen stagecoordinator (voor informatie over stages zie eerst:
 http://www.uvh.nl/onderwijs/master-humanistiek/stages en
 http://www.uvh.nl/mijnuvh/onderwijs/master/stages )
-Algemeen coordinator vaardighedenonderwijs (voor informatie over vakken, roosters,
 vrijstellingen en afrondingen zie eerst: werkboek en nieuwsbrief op mijn.uvh.nl , vervolgens
 neem eerst contact op met betreffende vakdocent )
-Docent Educatie
CHVO
-Senior onderwijskundig medewerker
-Docent en algemeen stagecoordinator post initiele masteropleiding leraar HVO en
 Levensbeschouwing
 Telefoonnummer:
0302390146/indien urgent: 0616916961
 
Van: TAUU [mailto:TAUU@uu.nl] 
Verzonden: dinsdag 29 september 2015 16:56
Aan: Marco Otten
Onderwerp: RE: Reminder: TAUU workshop "Persoonlijke ontwikkeling
 in het onderwijs; wat betekent dat voor jou?" a.s. donderdag 24/9
 
Beste Marco,
 
Goed om te lezen dat je zo te spreken bent over de workshop!
 Altijd goed om dat te lezen.
 
Je hebt nog niks gemist. Ik ben van plan a.s. donderdag
 desbetreffende mail te verzenden, dan zit ik weer op mijn
 TAUU-werkplek (helaas maar één dag per week) en heb ik de
 kans om de lijst met uiteindelijke aanwezigen op te halen bij
 Jocelyn. Nog een paar dagen geduld dus en dan zal e.e.a. ook
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 jouw kant op komen!
 
Vriendelijke groeten,
Maarke

 

Maarke Roelofs, redacteur Teaching Academy Utrecht University
 (TAUU) | Universiteit Utrecht | Bezoekadres: UCU campus, Locke
 gebouw, 1e verdieping ruimte Hh (iedere donderdag) | T# (+31) 030
 253 9571 | tauu@uu.nl |Twitter TAUU_NL | http://tauu.uu.nl/
<image002.jpg>

 
 
 
From: Marco Otten [mailto:M.Otten@UvH.nl] 
Sent: dinsdag 29 september 2015 16:48
To: TAUU <TAUU@uu.nl>
Subject: RE: Reminder: TAUU workshop "Persoonlijke
 ontwikkeling in het onderwijs; wat betekent dat voor jou?" a.s.
 donderdag 24/9
 
Hallo Maarke,
 
Ik heb afgelopen donderdag genoten van een erg goede workshop.
De powerpoint en enkele andere documenten zouden hetzij per
 mail, hetzij op tauu website geplaatst worden.
Wellicht dat in het eerste geval ik die mail gemist heb omdat ik
 later op de lijst kwam?
Vriendelijke groet,
Marco
 
Drs. Marco Otten
Aanwezig op dinsdag t/m vrijdag (telefonisch na 10.00)
Universiteit voor Humanistiek
-Algemeen stagecoordinator (voor informatie over stages zie eerst:
 http://www.uvh.nl/onderwijs/master-humanistiek/stages en
 http://www.uvh.nl/mijnuvh/onderwijs/master/stages )
-Algemeen coordinator vaardighedenonderwijs (voor informatie over vakken, roosters,
 vrijstellingen en afrondingen zie eerst: werkboek en nieuwsbrief op mijn.uvh.nl , vervolgens
 neem eerst contact op met betreffende vakdocent )
-Docent Educatie
CHVO
-Senior onderwijskundig medewerker
-Docent en algemeen stagecoordinator post initiele masteropleiding leraar HVO en
 Levensbeschouwing
 Telefoonnummer:
0302390146/indien urgent: 0616916961
 
Van: TAUU [mailto:TAUU@uu.nl] 
Verzonden: dinsdag 22 september 2015 11:59
Aan: Marco Otten
CC: Meijerman, I. (Irma); Ballantyne, J.C. (Jocelyn)
Onderwerp: FW: Reminder: TAUU workshop "Persoonlijke ontwikkeling
 in het onderwijs; wat betekent dat voor jou?" a.s. donderdag 24/9
 
Beste Marco,
 
Ik had echt net onderstaande reminder de deur uit gedaan en zag
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 toen jouw registratie binnenkomen. Bij deze voor de volledigheid
 dus ook nog even de reminder naar jou.
 
Vriendelijke groeten,
Maarke
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From: TAUU 
Sent: dinsdag 22 september 2015 11:56
To: Schenk, J. (Joep) <J.Schenk@uu.nl>; Keij, B.M. (Brigitta)
 <B.M.Keij@uu.nl>; Penning, L.C. (Louis)
 <L.C.Penning@uu.nl>; Jansen, G.R.J. (Guido)
 <G.R.J.Jansen@uu.nl>; Hochstenbach, P.F.R. (Ron)
 <P.F.R.Hochstenbach@umcutrecht.nl>; Sangiorgi, F.
 (Francesca) <F.Sangiorgi@uu.nl>;
 'l.m.vanrijnberk@students.uu.nl'
 <l.m.vanrijnberk@students.uu.nl>; Perk, M. van der (Marcel)
 <M.vanderPerk@uu.nl>; Farla, J.C.M. (Jacco)
 <J.C.M.Farla@uu.nl>; The, S.I. (Inge) <S.I.The@uu.nl>;
 Sanders, W. (Willemien) <w.sanders@uu.nl>; Gestel, R.A. van
 (Renske) <R.A.vanGestel@uu.nl>; Flesch, F.M. (Frits)
 <f.flesch@uu.nl>; Smale, S. de (Stephanie) <S.deSmale@uu.nl>;
 Deurloo, D.T. (Daphne) <D.T.Deurloo@uu.nl>; Aydinli-
Taspinar, A. (Aynur) <A.Aydinli-Taspinar@uu.nl>;
 'r.senf@umcutrecht.nl' <r.senf@umcutrecht.nl>; Lutz, C.I.
 (Christel) <C.I.Lutz@uu.nl>
Cc: Meijerman, I. (Irma) <I.Meijerman@uu.nl>; Ballantyne, J.C.
 (Jocelyn) <J.C.Ballantyne@uu.nl>
Subject: Reminder: TAUU workshop "Persoonlijke ontwikkeling
 in het onderwijs; wat betekent dat voor jou?" a.s. donderdag 24/9
 
Beste docent,
 
Jij hebt je opgegeven voor de TAUU workshop “Persoonlijke
 ontwikkeling in het onderwijs; wat betekent dat voor jou?” die
 aanstaande donderdag (24/9) van 14-16 uur (met aansluitend een
 borrel) plaats zal vinden in ruimte 027 van het Minnaertgebouw
 (Leuvenlaan 4) op de Uithof. We hopen je dan te mogen
 begroeten om samen te kunnen brainstormen over dit onderwerp.
 Mocht je onverhoopt verhinderd zijn of nog vragen hebben, laat
 het dan even weten aan de TAUU redactie. Hopelijk tot
 donderdag!
 
Vriendelijke groeten,
Mede namens de organisatie,

mailto:tauu@uu.nl
https://twitter.com/TAUU_NL
http://tauu.uu.nl/
mailto:J.Schenk@uu.nl
mailto:B.M.Keij@uu.nl
mailto:L.C.Penning@uu.nl
mailto:G.R.J.Jansen@uu.nl
mailto:P.F.R.Hochstenbach@umcutrecht.nl
mailto:F.Sangiorgi@uu.nl
mailto:l.m.vanrijnberk@students.uu.nl
mailto:l.m.vanrijnberk@students.uu.nl
mailto:M.vanderPerk@uu.nl
mailto:J.C.M.Farla@uu.nl
mailto:S.I.The@uu.nl
mailto:w.sanders@uu.nl
mailto:R.A.vanGestel@uu.nl
mailto:f.flesch@uu.nl
mailto:S.deSmale@uu.nl
mailto:D.T.Deurloo@uu.nl
mailto:A.Aydinli-Taspinar@uu.nl
mailto:r.senf@umcutrecht.nl
mailto:r.senf@umcutrecht.nl
mailto:C.I.Lutz@uu.nl
mailto:I.Meijerman@uu.nl
mailto:J.C.Ballantyne@uu.nl


Maarke Roelofs
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