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Beste ski- en/of snowboardleraar, 
 
We nodigen je graag uit voor onze instructeursdag 2018! We gaan de speerpunten voor 
komend jaar bespreken en zullen de piste op gaan om de ontwikkeling op het gebied van 
lesgeven door te nemen. Uiteraard gaan we ook aan je eigen kunnen werken. 
 
 
Waar:  
Snowworld Zoetermeer 
Buytenparklaan 30  
2717 AX Zoetermeer 
 
Wanneer: 
Vrijdag 23 november 2018 van 09.45 uur – 17.30 uur  
 
 
Het programma 
09.45 uur: Ontvangst in de Aletschgletsjerzaal (boven). 
Na een korte introductie zullen we starten met het programma. We gaan in verschillende 
groepen aan de slag met reisleiding, samenwerken, activiteiten programma’s en contact met 
kantoor. 
 
10:00 uur: Onderdeel reizen 
11:00 uur: Spellenronde 
11:45 uur: Onderdeel kantoor & planning 
 
12.30 uur: Lunch is inbegrepen 
( 2 broodjes, fruit & iets te drinken) 
 

13.30uur: Ontvangst in ‘Aletschgletsjer’ zaal, aankomst andere medewerkers die enkele 
reizen doen. 
Visie, Doel & Speerpunten bespreken 

- Wat kun je van het seizoen verwachten? 
- Waar leggen we dit jaar onze focus op? 

 
15.00uur: Omkleden en de piste op 
De groep wordt verdeeld en krijgt een op maat gemaakt programma met o.a. nieuwe 
lesmethodieken, handige tips en oefeningen. Wij gaan ervan uit dat je zelf voor materiaal 
zorgt. Mocht je materiaal willen huren dan kan dat ter plaatse. Regel dit vóór 10.00 uur. 
Wij hebben voor jou een toegangspas voor de baan.  
 
17.00uur: Jetzt geht’s los!  
We sluiten af met een gezellige borrel in het après-ski café van SnowWorld 
 
Wat verwachten wij van jou?  

- Dat je meedenkt tijdens het interactieve programma. 
- Een goed humeur en veel enthousiasme! 

 
 
Ben je te laat of mocht je onverwachts toch niet aanwezig kunnen zijn? Laat ons dit dan op 
tijd weten op het telefoonnummer 0172-631765. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Team Lever Reizen 
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