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In Londen reizen we met de metro. Je krijgt elke dag
een dagkaart waarmee je de hele dag met de metro kunt
reizen.
Theaterbezoek/muziekuitvoering is op eigen kosten!
We verblijven in het Imperial Hotel:
Imperial Hotel - Russell Square, London WC1B 5BB
Metrostation Russel Square is op 200 meter afstand.



Lunch tegenover Russel Square bij Pret á Manger
40 Bernard Street, London WC1N 1LE
 Na inchecken bij hotel naar de BETT2012
 18.00 uur diner bij Tuttons Covent Garden
11/12 Russell Street WC2B 5HZ
 20.00 uur Volcanoes Brass St. Martin in the Fields
Trafalgar Square WC2N 4JJ
We hebben het over onderwijs tijdens diverse bezoeken
aan attracties. Elke persoon krijgt max. 5 minuten om
antwoord te geven op een gestelde vraag. Aansluitend 5
minuten groepsdiscussie.
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We gaan
met het
vliegtuig naar London Luton en stappen daar op de
bus/trein (First Capital). We vertrekken vanaf vliegveld
Schiphol met EasyJet. Denk aan je paspoort / ID-kaart.
Tijden:
Woensdagprogramma 11 januari 2012:

11/01 Amsterdam – Luton
11/01 Luton – Kentish Town

09.30 uur - 09.45 uur (2156) EasyJet
10.20/10.46 uur–11.14/11.30 uur

Terugreis:
13/01 Kentish Town – Luton
13/01 Luton – Amsterdam

16.14 uur–16.57 uur (First) Trein
18.30 uur–20.45 uur (2161) EasyJet

Denk aan tijdige aanwezigheid. Ik stel voor om uiterlijk
8.10 uur op vliegveld Amsterdam te staan bij de roltrap
boven - hal departures 3.
Passagiers mogen, behalve waar
de plaatselijk regels strenger
zijn, één stuk handbagage van maximaal 56 x 45 x 25 cm
mee aan boord nemen (inclusief wielen en opbergvakjes).
Er zijn binnen redelijke grenzen geen gewichtsbeperkingen,
dat wil zeggen dat een passagier in staat moet zijn de hand
bagage zelf te dragen en zonder hulp in de bagagevakken in
het vliegtuig te plaatsen.
Behalve de “standaard handbagage” kunt u ook een van de
volgende items meenemen:
(a) een jas; een paraplu of sjaal; en
(b) een draagtas van normale afmeting met goederen die in
de vertrekhal gekocht zijn (handtassen, aktetassen, laptops,
winkelaankopen, camera's, enzovoort, moeten worden
vervoerd binnen uw toegestane één stuk handbagage).
Extra/te grote handbagage zal bij de boardinggate
geweigerd worden of als het mogelijk is zal het geplaatst
worden in het ruim van het vliegtuig tegen een tarief van
€ 50. Als u niet zeker bent over de grootte, controleer uw
Vliegen met EasyJet
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tas bij de balie voor het afleveren van tassen voordat u
doorgaat naar de beveiligingsdienst van de luchthaven. Zie
voor beperkingen in bagage de website. Extra kosten bagage
zijn voor eigen rekening! Denk dus aan afmetingen + aantal kg’s.

Een geldig identiteitsbewijs is
noodzakelijk. De doorgegeven naam
met voorletter op de boeking moet hetzelfde zijn als de
naam in het paspoort.
Identiteitsbewijs

In Londen gaan we vanuit Kentish Town
Station eerst naar het hotel om onze
bagage weg te zetten. Aansluitend lunch (12.00 uur).
Daarna naar de beurs – www.BETTshow.com .
Aankomst:

Denkt u er aan te registreren
op het volgende adres:
http://www.bettshow.com? Doet u dit vooraf dan kunt u
een E-badge printen zodat u direct kunt doorlopen bij de
ingang van de Olympia Hall.
Op de BETT volgen we een route die gericht is op
educational leaders. Vanaf 13.15 uur “ROUNDTABLE DISCUSSION:
Registratie BETT2012:

The state and future of our education system.”
EducationLeadersAg
enda.pdf

Kijk in het boekje
voor bijzonderheden op
woensdagmiddag. Eigen invulling uiteraard toegestaan.
Op de BETT krijg je
een boekje. Om
vooraf toch al goed geïnformeerd te zijn hierbij de link naar
een eerste digitale planning. Wilt u een seminar bezoeken?
Zelf vooraf plannen en boeken (kosten eigen rekening – U kunt
Planning BETT en/of seminars:

(gratis) aansluiten indien er plaats is bij de start van het seminar).




18.00 uur diner om in Tuttons Brasserie Covent Garden.
Avondprogramma St. Martin-in-the-fields. (10 min. lopen).
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Donderdagprogramma 12 januari 2012:
Bezoek school
 Vertrek hotel 9.00 uur
 10.00 uur Bezoek Francis Holland School
39 Graham Terrace LONDON SW1W 8JF
Tel +44 20 7730 2971
 11.30 uur Changing of the guards – Buckingham
Palace.
- Vraag: Wat wil je veranderen in je
organisatie / bij jezelf komend jaar of wat
heb je veranderd?
 Lunch – ergens in een pret-a-manger of Paul’s
 13.00 uur Harrods. Je krijgt 1 uur winkeltijd.
- Vraag: Wat is de status van
Passend/Inclusief Onderwijs in je
organisatie?
 15.00 uur National Gallery.
- Vraag: Welke creatieve
uitwerking/oplossing heb je tot stand
gebracht in 2011?
 17.00 uur Evensong in Westminster Abbey –
vrijwillig
 18.15 uur diner bij Delhi Brasserie Frith Street (Tandoori)
 Avondprogramma Theaterbezoek – Les Miserables
Queen’s Theatre (3 min. lopen).
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Vrijdagprogramma 13 januari 2012:








Ontbijt 08.00 uur. Aansluitend Uitchecken hotel.
Bagage in het hotel.
10.00 uur British Museum. Vraag: Wat wil je
conserveren in 2012 of wat moeten we in NL
bewaren in het onderwijs?
12.00 uur Lunch in Hilton Hotel
Vanaf 12.45 uur vrij programma.
Vertrek naar Luton om 16.02 uur vanaf London st.
Pancras International. Denk aan je koffer.
Terugvlucht vanaf Luton naar Amsterdam om 18.30
uur. Geplande aankomst 20.45 uur.
Paar tips om bezienswaardigheden te bezoeken:
o Harrods - 87-135 Brompton Road
Knightsbridge, London SW1X 7XL.
Halte Knightsbridge
o London Eye – denk aan wachttijden
o Musea – vrij toegankelijk
o Wandeling van Tower Bridge naar BigBen
o Bezoek St. Pauls Cathedral – 110 m hoog
o Bond Street - winkelstraat
o ……………..
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Hieronder staan mogelijke rollen beschreven waarin we
naar de BETT gaan. Voor elke rol zijn er specifieke
nieuwtjes en bezienswaardigheden.
Mindmaps
Elk jaar zijn er stands met
‘mind maps’; met deze tool kun je routes aangeven en stap
voor stap visueel, en met gesproken woord, laten zien.
Hiermee kunnen leerkrachten concepten verhelderen voor
kinderen en ze leiden bij bepaalde vakken (bijvoorbeeld:
‘hoe werkt het menselijk lichaam?’). Deze sluit aan bij
andere (associatieve) vormen van leren. Met het
programma kan je leerroutes en structuren doorlopen.”
Whiteboards/Digiboards
Dit jaar zijn er ook weer veel aanbieders van elektronische
interactieve witborden (whiteboards). Voor schoolleiders en
leerkrachten een geweldig hulpmiddel. De software die
Promethean/SMART op de beurs laat zien, is prachtig. Met
zo’n whiteboard kun je inspelen op de leerstijlen van de
Inspirerende leerkracht
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kinderen op elk niveau.” Ze bestaan in verschillende
soorten, maar het meest opvallend is het whiteboard waar
de leerkracht, samen met de kinderen, met een batterijloze
pen allerlei programma’s kan gebruiken, zoals internet, en
spelenderwijs multiple choice vragen en quizen kan doen,
muziek kan maken en nog veel meer. Daarvoor heb je dan
wel bijpassende software nodig, dat ook veel op de beurs
gepresenteerd werd. Hier liggen kansen voor nieuwe
onderwijsontwikkelingen, waarbij internet ook aansluit bij
de nieuwe kerndoelen.” Veel uitgevers van software
schrijven nu ook voor het elektronisch whiteboard. Je ziet
ook dat steeds meer bedrijven trainingen aanbieden om met
het whiteboard in de klas aan de slag te gaan.”
New Software Zone
This area provides you with unique insight and advice into
current developments in specialist software, multimedia and
CD ROMs available for the classroom. Relocated to a new
location on the gallery level of the National Hall, the
Software Zone this year will feature its own dedicated
presentation theatre.
Create at BETT
Create at BETT gives visitors the chance to see how
teachers and pupils use ICT in a range of creative activities
such as stop frame animation, movie production, VJing and
podcasting. Featuring young people making and
showcasing their creative talents, this is a place to get
hands-on at BETT. Collaborators include BBC Blast, Apple
and Ultralab.
Special Needs Zone
The Special Needs Zone at BETT continues to be the
largest, most comprehensive gathering of educational ICT
providers for special needs in the UK. Committed to
helping every child reach their full potential, the zone is
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focused on new techniques, new information and new
resources to help reach that goal.
What is the Future
Learning Spaces zone?
Located in National Hall Gallery, this is the place to
evaluate the latest offerings designed to improve teaching,
ICT and learning environments. Exhibitors will be on hand
to demonstrate:
• the latest designs, ICT and construction methods for new
or remodelled learning spaces
• how to improve schools on a tightly constrained budget
• the latest solutions in energy efficiency and sustainable
technology
• improved efficiency in facilities management
• getting best value from your procurement solutions
Onderwijs in de 21e eeuw

Why visit the Future Learning spaces zone?
Much publicity has surrounded the cancellation of many
Building Schools for the Future (BSF) projects – but this
does not mean the end for better learning environments in
UK schools. The challenge now is to continue to deliver
improvements within tight budgetary constraints and with
an emphasis on getting best value at every stage. In the
Future Learning Spaces zone, leadership
teams can articulate their changing requirements and
identify which suppliers offer the best value for money and
the keenest understanding of the challenges facing schools.
A visit to the Future Learning Spaces zone will be
particularly valuable for:
• the 500+ schools whose BSF schools whose projects are
expected to be completed: ensure you get best value as the
project enters its latter stages
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• schools and local authorities for whom BSF cancellations
mean a radical rethinking of how to improve learning
spaces
• schools converting to academy status and taking on new
freedoms and responsibilities
• groups working to establish free schools
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Education Leaders on Wednesday 2012
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Het ontbijt (vanaf donderdag), diners en
de lunch op vrijdag zitten binnen je
arrangement inclusief 2 consumpties. De andere
consumpties zijn voor eigen rekening, evenals tussendoor
gebruik van koffie/thee/fris/sterker.
In het hotel is Internet vrij beschikbaar in de lobby. Op de
kamer is er betaald Internet beschikbaar.
Er dient door u zelf, indien gewenst, een reis/annuleringsverzekering te worden afgesloten.
Telefoonnummer:
Uiteraard is het handig van elkaar het mobiel nummer te
weten. Bij de namen van de deelnemers is dit nummer
ingevuld.
Adressen:
Zorg er thuis voor dat je het adres van het hotel achterlaat.
Verder kun je doorgeven dat bij urgente zaken altijd via het
volgende telefoonnummer kan worden gebeld:
XXXXXXXX. Vanuit dit adres wordt er verder contact
opgenomen met de groep. De groep kan altijd gebeld
worden via Koos Bezemer GSM: 31(0)6XXXXXXXX
Bespreekpunten:
Heb je een dieet of specifieke wensen t.a.v. ontbijt/diner
geef dit dan tijdig door.
Geld:In Engeland kun je vrijwel overal met VISA of
bankpas betalen. Het kan handig zijn om contant geld te
pinnen bij aankomst – denk aan 50£.
Afspraken:
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Schrijf hier punten op die je inspireren voor
je onderwijs in Nederland en die je op de
BETT / 1 year after bent tegengekomen.
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Inspiratie:
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Aantekeningen voor uitwisseling:
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