
Samen-Binden 

  Out of the box 

 
 
Samen-Binden vindt dit ook en wil samen met  

ouders en leraren een omgeving creëren  
waar een kind zich optimaal kan ontwikkelen. 

 
Een omgeving waar veiligheid, openheid en  

vertrouwen de belangrijkste waarden zijn.  
 
 

Out of the box 
 
Werken met én voor kinderen is prachtig: het geeft energie! 
 

 
vele extra uren worden op school doorgebracht: vergaderen, nakijken,  
rapporteren, (handelings)plannen schrijven, lessen voorbereiden, ouders  
te woord staan. Geen wonder dat veel leraren klagen over tijds- en  
werkdruk! 
 
Eigenlijk zou je wel eens vanuit een heel ander kader willen kijken naar al 
die aspecten van je werk waar je zoveel tijd en energie in steekt. Werk je 
nog vanuit de kern: kinderen begeleiden in hun ontwikkeling? Of word je 

 
 
Samen-Binden biedt de mogelijkheid om eens vanuit een ander perspectief 
te kijken naar die soms als zo hectisch ervaren wereld die SCHOOL heet. 
 
Op een prachtige locatie in de Duitse Eifel. In een sfeer waar ruimte is voor 

ontspannen, elkaar te inspireren én er even helemaal  uit te zijn. 
 
Daarnaast volg je onder begeleiding van Samen-Binden een programma om 
weer dichter bij de kern te komen van je werken met en voor kinderen.  
 
Vanuit rust en ontspanning met nog meer plezier je werk kunnen doen. 

Samen-Binden 

Slenerbrink 176 
7812 HJ  Emmen 
Telefoon : 06-53139957 
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Wat levert de training op voor kind, ouder en leraren? 
 
 
Even helemaal in een andere omgeving zijn. 
 
Gezelligheid en ontspanning. 
 
Ontmoeting met jezelf en jouw collega. 
 
Nieuwe inzichten in het werken met kinderen. 
 
Tools om je werk en je leven functioneler in te richten. 
 
Meer onderling begrip binnen het team. 
 
Een hechter en creatiever team. 
 
Meer inzicht in communicatie. 
 
Waardevolle keuzes leren maken. 

Voorbeeld  tijdsinvestering: 
Donderdagmiddag:  Aankomst + introductie 
Donderdagavond:   Programma + ontspanning 
Vrijdag gehele dag: Programma + ontspanning 
Zaterdagmorgen:  Programma + ontspanning 
Zaterdagmiddag:  Afsluiting + vertrek 
 
In overleg zijn er uiteraard  andere opties mogelijk. 

Informatie 
 
Graag komen we langs om het  
programma toe te lichten. 
 
Naast deze training bieden we 
onder de naam Samen-Binden 
nog meer interessante producten aan. 
 
Joyce Seijbel    Martin Heerspink      www.samen-binden.nl 
 

 
Out of the box 
 
Er even helemaal uit: op landgoed Hindeheuvel. In de 
prachtige glooiende omgeving van de Eifel, waar bossen 
en groene weiden elkaar afwisselen. Op een uurtje rijden 
van Maastricht. 
 
Rust, ruimte, natuur, stilte, uitzicht, glooiende hellingen.  
Een goed verzorgde kleinschalige accommodatie met 
binnenzwembad, fijne kamers, comfort, lekker en gezond 
eten. 
 
Elkaar beter leren kennen, samen wandelen, echte  
teambuilding. Samen een kampvuur maken, samen  
koken, samen zwemmen. Samen praten en ook zeker 

 
 
Alle faciliteiten staan tot je beschikking om de stress en 
drukte achter je te laten om vanuit ruimte en rust samen 

 
ondersteuning biedt voor je dagelijks leven. Zowel voor  
je werk als voor je privéleven. 
 

 
 
Communiceren met kinderen en ouders 
 
Je wordt bewust gemaakt van de achtergronden van 
communicatie. Aan de hand van een model krijg je inzicht 
in hoe we informatie filteren. De invloed hiervan op jouw 
rol binnen de communicatie. Ook onderwerpen als  
feedback geven en ontvangen komen ruimschoots aan 
bod. Je krijgt praktische tips die je direct kunt gebruiken. 
 
Oei ook dat nog! 
 
Tegenwoordig hebben leraren het gevoel dat ze zoveel 
MOETEN. Tijdens dit programma ga je leren hoe je hier 
het beste mee om kunt gaan. Onderwerpen als Persoon-
lijk leiderschap, Timemanagement en Grenzen stellen 
laten je ervaren hoe je vanuit rust en plezier zelf nog 
meer positieve resultaten kunt behalen. 
 
Kijken naar kinderen met visie 
 
Tijdens dit programma word je weer in contact gebracht 
met je kern. Waarom heb je in het verleden bepaalde  
keuzes gemaakt en wat zou je NU het liefste doen?  
Waarom ben je leraar geworden? Werk je nog met  
kinderen vanuit je hart? Vanuit je missie? Hoe kan dit 

 
 
Maatwerk 
 
Uiteraard wordt in overleg het programma op maat  
samengesteld zodat het zo optimaal mogelijk aansluit op 
de doelstelling van de groep.  
 
Meer informatie over het landgoed kunt je lezen op: 
 
www.hindeheuvel.nl 
 


