Scholing- en activiteitenavond KVLO Oost-Brabant
Woensdag 7 maart 2018
Programma:
16.30 – 17.00u Inloop
17.00 – 18.00u Workshop Burner Games door Dennis Witsiers (opleidingsdocent ALO Fontys)
18.15 – 20.00u Thematafeldiner “Zorg voor jezelf!” met 4 tafels.

Burner Games
Burner is een populaire uitdrukking voor iets wat 'cool' is. Burner Games zijn actieve, intensieve,
actuele, leuke spelletjes, die uitermate geschikt zijn om te spelen met uw leerlingen (BO en VO). De
grote kracht van deze spelen is dat ze erg intensief zijn voor iedereen en dat de beste niet persé
hoeft te winnen. Wij gaan tijdens deze workshop in elk geval veel bewegen en plezier beleven!
Workshopleider: Dennis Witsiers (Opleidingsdocent Fontys Sporthogeschool Eindhoven)

Thematafeldiner: Zorg voor jezelf!
Er zijn 3 gangen. Bij elke gang kies je een andere tafel met een
onderwerp dat je interessant vindt. Drie rondes, drie tafels, drie keer
andere gezichten!
De tafels waar uit gekozen kan worden zijn:
1. Bescherm je gehoor…
2. We want you for KVLO Oost-Brabant!
3. Voeding
4. Podotherapie: zorg goed voor je voeten.
Meer informatie over de tafels vind je hieronder!

Hier wat meer informatie over de inhoud die aan de verschillende tafels aan bod komt
1. Bescherm je gehoor…
Doofheid of gehoorverlies is beroepsziekte no 1. onder gymleraren. Gespreksleider aan deze
tafel is Niels van Hooijdonk, namens Elacin hearing protection. Hij kan je alles vertellen over
preventie en wat je wel en niet zou moeten doen.
2. We want you for KVLO Oost-Brabant!
Het bestuur van de afdeling gaat heel graag in gesprek met haar leden. We willen graag
informatie ophalen. Wat verwachten jullie van ons? Wat zijn jullie wensen? Wat vinden jullie
dat we als afdeling wel en niet zouden moeten doen? Alleen als we dingen in beeld hebben
kunnen we onze activiteiten zo goed mogelijk afstemmen op jullie wensen. Dus grijp je kans
en laat ons weten waar jij enthousiast van wordt!
3. Voeding
Wat zou je als docent (lees: sporter) wel of juist niet moeten eten? Kan dit blessures
voorkomen? En wat kan je eigenlijk van je leerlingen verwachten, vlak na de lunch
bijvoorbeeld.
4. Podotherapie
Je staat de hele dag en bent lekker actief. Zorg jij eigenlijk wel goed voor je voeten? En wat
heb je daar dan voor nodig? Kan je hiermee blessures voorkomen en/of jezelf beschermen
tegen pijntjes? Een sportpodotherapeut van makkelijk lopen.nl is de gespreksleider aan deze
tafel.

Praktische zaken & aanmelden



Datum: woensdag 7 maart 2018, van 16.30 tot 20.00u
Locatie: Fontys Sporthogeschool, Theo Koomenlaan 3, Eindhoven





Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar kvlo.oost.brabant@gmail.com
Er zijn maximaal 32 plaatsen beschikbaar. Vol = vol!
Zet in je aanmeldingsmail aan welke tafel je wil zitten in ronde 1 (voorgerecht), ronde 2
(hoofdgerecht) en ronde 3 (nagerecht). Mocht je vegetarisch zijn of allergieën o.i.d. hebben
geef dat dan ook meteen even door.



Helemaal gratis voor KVLO-leden! Niet leden betalen € 25,-. Ter plaatse à contant te
voldoen.




De uiterlijke inschrijvingsdatum is 26 februari 2018.
Je krijgt een bevestiging via de mail als je je hebt ingeschreven.

