
 

 

We raden alle staven aan om als staf al een keer bij elkaar te komen voor de SID. Neem deze eerste 
stafvergadering uitgebreid de tijd om kennis te maken, elkaars kwaliteiten en valkuilen te verkennen en 
zo een positieve boost te geven aan de stafsamenwerking. De meest belangrijke investering is samen 
de Bijbelstudies doen. Dit is absoluut noodzakelijk als goede voorbereiding. Deze investering verdient 

l om op een 
ontspannen en verrassende manier met elkaar kennis te maken. Wil je het spel spelen, stuur dan een 
mailtje naar koers@jbgg.nl dan krijg je het z.s.m. thuis gestuurd (1 per staf). 
 
 

mogelijkheid om de informatie die je vooraf ontvangen hebt te bespreken met de commissie 
Binnenland en Buitenland, zoals vragen over het oord, activiteiten in de omgeving, etc. De tijden 
wanneer jullie worden verwacht, krijgen jullie door van de persoon die jullie per mail de informatie 
toezendt. 
 

Na de lunch is er een workshopronde voor Koers. De workshops vormen een verdieping op de ochtend. 
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de verschillende workshops. 
We verwachten dat van iedere staf iemand bij een workshop aanwezig is. Voor de workshop van de 
Bijbelstudie zijn slechts 25 plaatsen open, daarvan geldt vol=vol. 
Op de SID zelf ontvang je meer informatie over deze workshops en kun je hiervoor inschrijven. 
 

 Onderwerp Invulling 
1 Bijbelstudie  In deze workshop nemen we je mee in het schrijven van 

een Bijbelstudie. Je leert meer over de achtergrond van 

je krijgt een kijkje in de keuken. Onmisbaar als je een 
goede voorbereiding wilt hebben voor de Bijbelstudies!  
 

2 Teamleiderschap Als teamleider wil je behalve voor de deelnemers ook 
voor je medestafleden je rol pakken. Dat betekent dat je 
binnen je team het overzicht bewaakt, stimuleert en 
motiveert en bijstuurt waar nodig.  
In de workshop  ga je aan de slag met bewustwording 
van je positie en vaardigheden als iets bespreekbaar 
maken, (positieve) feedback geven. 

3 Kampproject +16  Bijzondere Noden heeft jullie als staf veel te bieden aan 
informatie en materialen. Om je kampproject tot een 
succes te maken is deze workshop onmisbaar! 

 
 

Indien gewenst, kan in één van de zalen in de Revius een stafbespreking worden gehouden in de 
middag. Als jullie als staf van deze mogelijkheid gebruik willen maken, graag vóór vrijdag 13 april 
doorgeven aan Liesbeth Rikkers via het e-mailadres: koers@jbgg.nl. Voor de kinderkampen is dit 
standaard en hoeft er niet gereserveerd te worden. 



 

Op de SID is tevens de mogelijkheid om je op te geven voor de kosteloze training EHBO. Deze training 
zal op een aparte avond gegeven worden. In de training wordt stevig ingezet om stafleden extra toe te 
rusten bij calamiteiten. Er zal aandacht worden besteed aan levensreddende handelingen, omgaan met 
kritieke situaties etc. Deze avond worden de handelingen ingeoefend, met inzet van een lotus. De 
training wordt gegeven op 2 locaties en omvat één avond. De data van deze avond zal bekend zijn op 
de SID. Er is dan ook de mogelijkheid je op te geven.  
Van alle vakanties moet minimaal één staflid (kinderkampen: twee) in het bezit zijn van een EHBO-
diploma of recent BHV certificaat. Is dit niet het geval, dan moet minimaal één staflid de cursus EHBO 

volgen. 
 

Op de SID ligt er een inschrijfformulier waar je kunt opgeven wie van jullie de penningmeester is. Bij 
de kinderkampen komt de penningmeester van de commissie tijdens de 1e stafvergadering op de SID 
langs om het penningmeesterschap te bepalen. 
 

Locatie : Revius College 
Adres : President Rooseveltweg 11, 3068 TR Rotterdam 
 
Komend met de auto vanuit het zuiden 
A16 richting Rotterdam, dan A20 richting Utrecht, direct afslag Alexanderpolder (afslag 16), einde afrit 
linksaf onder weg door. Na 50 m rechts BP-tankstation. Doorrijden. Bij stoplicht rechtdoor, dan direct 
rechtsaf het schoolplein op. Het staat er met grote letters op. 
 
Komend met de auto vanuit het oosten 
A12 van Utrecht naar Rotterdam. Bij Gouda Rotterdam aanhouden (A20). Afslag Rotterdam 
Alexanderpolder (afslag 16). Einde afrit rechtsaf. Na 50 meter rechts BP-station. Doorrijden. Bij stoplicht 
rechtdoor, dan direct rechtsaf het schoolplein op. Het staat er met grote letters op. 
 
Komend met de auto vanaf Den Haag 
A13 van Den Haag naar Rotterdam. Bij het Kleinpolderplein richting Dordrecht/Utrecht aanhouden 
(A20). Niet de A16 opgaan (!) maar doorrijden tot afslag Rotterdam Alexanderpolder (afslag 16). Einde 
afrit linksaf onder weg door. Na 50 m rechts BP-tankstation. Doorrijden. Bij stoplicht rechtdoor, dan 
direct rechtsaf het schoolplein op. Het staat er met grote letters op.  
 
Komend met het openbaar vervoer 
Het maakt niet uit of je de trein neemt van Rotterdam naar Utrecht, of van Utrecht naar Rotterdam. De 
trein stopt altijd in Rotterdam Alexanderpolder. Hier uitstappen. Neem de metro naar Zevenkamp. Stap 
uit bij de halte Nieuw Verlaat. Hiervandaan loop je in 5 minuten naar het Revius College. 


