
 

Uitnodiging 

 
Landelijke Meeting  

“Alle kinderen gelukkig in het onderwijs”  
 woensdagavond 20 maart 2013 St. Maartenschool bij Nijmegen 

Op 20 maart 2013 vieren wij  de eerste de Internationale dag van het Geluk. 

De V.N. heeft de 193 lidstaten opgeroepen om de dag van het Geluk, 

bijvoorbeeld in het onderwijs, op een passende manier te vieren.  

Het initiatief kwam van Buthan.  Het koninkrijk in de Himalaya heeft, 

al naast het bruto binnenlands product, het bruto binnenlands geluk. 

___________________________________________________________________________ 

Het nastreven van geluk is een fundamenteel menselijk doel…jij maakt het verschil! 

Leerkrachten en  leerlingen/studenten van B.O. – V.O. – M.B.O. – H.B.O. – universiteiten 

en Pabo, ouders en andere geïnteresseerden zijn van harte  welkom om de dialoog met ons  

en elkaar aan  te gaan,  kennis en ervaring te delen, te netwerken, geluk te proeven. 

Sprekers:   

José Jansen-Gülen, leerkracht ROC, docente  van het jaar 2010/2011  

http://www.youtube.com/watch?v=lbjbYUXlS70 

Levi van Dijk , leerling ROC Nijmegen, MBO, voorheen speciaal onderwijs, 

Teamlid van de  Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst.  

http://www.onzekinderenzijndetoekomst.nl/blogs/item/222-thuiszitters 

Ingrid Rouleaux,  moeder, auteur,  initiator van de Campagne Onze Kinderen zijn de Toekomst.  

http://www.onzekinderenzijndetoekomst.nl 

Programma van 19.30 tot 22.00 uur: zie volgende blad… 

http://www.youtube.com/watch?v=lbjbYUXlS70
http://www.onzekinderenzijndetoekomst.nl/blogs/item/222-thuiszitters
http://www.onzekinderenzijndetoekomst.nl/


Programma Meeting 20 maart 2013  “Alle kinderen gelukkig in het onderwijs “ 

19.00  u. de zaal is geopend, iedereen kan zelf voor aanvang iets te drinken pakken. 

19. 30 u. Welkom, inleiding, dialoog over stelling met de deelnemers ( José en Ingrid, Levi) . 

19.45 u. Lezing José Jansen-Gülen:  IQ  ,EQ en SQ in Balans.  

20.05 u. Lezing Levi van Dijk:  Samen verbinden, samen gelukkig. 

20.30 u. Lezing Ingrid Rouleaux: Verbinden vanuit het hart is slimmer dan je denkt. 

20.55 u. Vragen / antwoorden deelnemers – sprekers visa versa. 

21.10 u. Korte Pauze,  iedereen kan zelf iets te drinken pakken. 

21.15 u. Stellingen worden uitgedeeld  – discussies in groepjes. 

21.35 u. Ruimte om per groep te presenteren hoe het proces van discussiëren over de stelling is     

                gegaan.  

21.55 u. Afronding van de avond met een geluksverrassing. 

                Uitnodiging om na te praten, kennis en ervaring te delen, te netwerken.  

                 

                De boeken van Ingrid  “Een Bundeling van Positieve Kracht rondom het Kind”- 

               “De  Verbinding met God”  en de boeken “Positief Opvoeden: Hoe kinderen zich   

                spiegelen” en Kinderen met een Boodschap”  zijn die avond te koop.  

22.30 u.  De zaal sluit.  

 

De Locatie Aula  St. Maartenschool - Hengstdal 3 – 6574 NA Ubbergen ( bij Nijmegen) 

Routebeschrijving en openbaar  op http://www.onderwijscentrumzg.nl/Maartenschool/ 

Op het terrein is voldoende parkeergelegenheid en zeker in de nieuwe parkeergarage op het 

terrein zul je makkelijk plaats vinden. We kunnen van uit school voor uitrijdkaartjes zorgen 

voor alle gasten zodat er verder geen parkeerkosten gemaakt hoeven te worden. 

Bijdrage 

Wij vragen de kleine bijdrage in de kosten van € 5,00   p.p. bij de entree,  

inclusief twee consumpties en versnapering.  

Aanmelden 

Om teleurstellingen dat er geen plaats is  te voorkomen en i.v.m. de organisatie, 

is  het wenselijk dat u zich officieel vóór 20 maart aanmeldt via 

http://www.onzekinderenzijndetoekomst.nl/agenda 

 

http://www.onderwijscentrumzg.nl/Maartenschool/
http://www.onzekinderenzijndetoekomst.nl/agenda

