
Workshop Gastvrijheid als sleutel 
van een succesvolle school 

Inhoud van de workshop

Gastvrijheid als sleutel van een succesvolle school is een leerzame, maar ook bijzonder 

smaakvolle workshop. Tijdens een heerlijke high tea leert u de basisprincipes van de gastvrije 

school en zult u aan den lijve ondervinden wat gastgerichtheid en gastvrijheid met u als 

mens doet. Op een luchtige manier wordt de gastvrijheid binnen uw school in kaart gebracht 

en is er ruimte om samen te kijken naar verbeterpunten. 

Tot slot krijgt u praktische handvatten aangereikt om gastvrijheid in de onderwijspraktijk te 

brengen. U zult merken dat er iets is gebeurd na afloop: uw team voelt zich samen met u 

verantwoordelijk voor de gastvrijheid op school. Mooie bijkomstigheid is dat het goed is voor 

de teambuilding en dat maakt de workshop dan ook uitermate geschikt als combinatie van 

studiemiddag en teamuitje.

Een van de belangrijkste aspecten 

die ouders meenemen in hun keuze 

voor een school is de sfeer. Maar 

waarin schuilt hem dat? Wat maakt 

dat ouders zich welkom voelen op 

uw school? En waardoor gaan zij 

zich verbonden voelen? Tijdens de 

interactieve en culinaire workshop 

Gastvrijheid als sleutel van een suc-

cesvolle school zult u samen met uw 

teamleden ervaren wat gastvrijheid 

met u doet. Daardoor kunt u het als 

geen ander in de praktijk toepassen 

en zelfs aanwenden als middel om 

uw school naar een hoger niveau 

te brengen. Scholen die hun ouders 

gastvrij behandelen, zullen merken 

dat ze er ambassadeurs bij krijgen.



Informatie

Wilt u meer informatie of deelnemen aan de workshop Gastvrijheid als sleutel van een succesvolle school, neem dan contact met ons op.  

Bel tijdens kantooruren naar nummer: (040) 23 42 750, mail naar: info@prfactor.nl of breng een bezoek aan onze website: www.prfactor.nl.

Kenmerken Workshop Gastvrijheid als sleutel van een succesvolle school 

Kern van de workshop •	 Gastvrijheid	succesvol	toepassen	in	de	(onderwijs)praktijk

Doel •	 Ontwikkelen	naar	een	gastvrije	school	met	alle	voordelen	van	dien

Geschikt voor •	 Directeuren	en	teams	van	basisscholen

Locatie •	 Restaurant	La	Fleurie,	Rijkesluisstraat	4,	5688	ED	in	Oirschot,	overige	mogelijkheden	in	overleg

Data •	 In	overleg

Tijdsduur •	 Circa	3	uur

Investering •	 Afhankelijk	van	groepsgrootte,	voor	actuele	prijsinformatie,	zie	website	of	neem	contact	op.

Over PR-factor

Wij helpen basisscholen te groeien 

in leerlingenaantal, door een sterke 

profilering	en	effectieve	PR.	Onze	werkwijze	

kenmerkt zich door een herkenbare en 

praktische aanpak, direct toepasbaar in de 

onderwijspraktijk. Krachtig van binnen is 

sterk naar buiten! 

PR	Factor	•	Zandgolf	6	•	5658	AJ		Eindhoven	
(040)	234	27	50	• info@prfactor.nl • www.prfactor.nl

Aan de inhoud van dit leaflet kunnen geen rechten ontleend worden.  
Druk- en zetfouten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden  
gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PR-factor.


