Beste overblijfcoördinator,

uw landelijke overblijf-coördinatoren dag
is op donderdag 31 mei

MELD U SNEL AAN!
Een succesvolle overblijf / TSO wordt voor een groot deel bepaald door de overblijfcoördinator. Daarom
organiseert OUDERS VAN WAARDE elk jaar een landelijke dag voor het uitwisselen van kennis en ervaring met
collega-coördinatoren. Daarnaast behandelen we actuele onderwerpen en is het een mooie kans om je kennis op
het gebied van coördinatie weer even op te frissen.
Onderwerpen die aan bod komen - uiteraard na koffie met gebak
Workshop Coördinerende vaardigheden 1
Aansturen, leiding geven, hoe doe je dat?
Vergaderingen voorzitten
Klachten behandelen
-

De TSO-coördinatie......Hoe doe jij dat?
Ervaringen uitwisselen
De TSO administratie, informatie over diverse administratie-registratie systemen
Wie heeft ervaring met de diverse systemen? Bv. TSO assistent/Mijn TSO/Overblijven met Edith
Workshop Coördinerende vaardigheden 2
Communicatie met team, leerkracht en ouders
Gesprekstechnieken
Remmend of stimulerend luisteren

Bent u er ook bij op donderdag 31 mei van 09:30 – 16:00u?
Locatie: Midden Nederland, Landgoed Maarsbergen, Maarnsegrindweg 30,
3953 LW Maarsbergen. De locatie is bekend van de opnames van Heel Holland bakt!
Kosten: leden scholen € 250 p.p. | niet- leden scholen € 395 p.p. (inclusief lunch en materiaal)
Scholen met een overblijfabonnement krijgen euro 100,-- extra korting!
Aanmelden via info@ouders.net o.v.v. naam school, naam deelnemers en contactgegevens
Liever een cursus voor uw hele Overblijfteam op locatie? Download de brochure OVERBLIJVEN
We zien u graag op 31 mei in Maarsbergen of op een training op uw eigen locatie!
Met vriendelijke groet,
OUDERS VAN WAARDE

www.ouders.net - T 0343 513434 - E info@ouders.net

Het landgoed Maarsbergen www.landgoedmaarsbergen.nl, waar de training in de Orangerie wordt gehouden,
ligt aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug, op de rand van de Gelderse Vallei.
Ridder Fulco koos 1000 jaar geleden deze plek om, in de woestenij, een verdedigingswerk te bouwen: zijn rug
tegen de heuvel en een wijds uitzicht over de vallei. Op een dag raakte hij in een zwaar gevecht en sloeg op de
vlucht. Hij kwam bij de rivier de Maas en zag geen andere mogelijkheid dan met zijn paard en volle
wapenrusting de rivier in te springen. De ridder bad tot de maagd Maria en beloofde zijn bezittingen aan de kerk
te schenken als hij levend de overkant zou bereiken. Hij haalde de overkant en hij hield woord. Maarsbergen
werd een proosdij van de Abdij van Berne.
In 1650 kocht de Amsterdamse koopman Samuel de Marez Maarsbergen. Met zijn gezin, was hij de eerste
particuliere bewoner. Hij bewoonde het huis alleen in de zomer. In de winter was het hier te koud en woonde hij
in Amsterdam. In de zomer was het in de stad te warm en te vies en kwam hij naar Maarsbergen.
In de 19e eeuw drukte Jan Andries Dubois zijn stempel op Maarsbergen en omgeving. Hij paste het park rond
het huis aan zijn tijd aan en maakte een begin met de bebossing.
In 1882 kocht Karel Antonie Godin de Beaufort het Huis Maarsbergen met omliggende landerijen. De huidige
eigenaren en bewoners van het Huis, zijn zijn nakomelingen.

Heel Holland Bakt
Het programma ‘Heel Holland Bakt’ dat op het landgoed wordt
opgenomen laat de schoonheid van het landgoed aan veel
Nederlanders zien al zullen de kijkers waarschijnlijk niet beseffen dat
dit het landgoed is waar ooit ridder Fulco zich veilig voelde.

Bereikbaarheid
Het landgoed is goed bereikbaar met de auto. De ingang ligt 400 meter van de afslag Leersum, Maarsbergen
Woudenberg aan de A12 Utrecht – Arnhem. Het landgoed ligt bij de kruising Woudenbergseweg – Maarnse
Grindweg aan de Maarnse Grindweg.
Met het openbaar vervoer: treinstation Maarn en daarna de bus nemen richting Amersfoort CS. Uitstappen bij de
bushalte Maarsbergen. Daarna is het zo’n 500 meter te voet richting Leersum over de N226 Woudenbergseweg
Zie ook de website van het landgoed www.landgoedmaarsbergen.nl

