Beste Vechtsporter,
Als eerste fijn dat je op de eerste centrale training aanwezig was en voor degene die niet
aanwezig kon zijn jullie hebben wat gemist.
Zoals gezegd willen we deze training verbeteren en richten op de leden van onze vereniging.
Daarom vragen we je om deze vragen te beantwoorden.
Wat vond je van deze centrale training ?
Wat zijn onze verbeterpunten ?
Wij houden een kleine competitie voor de leraren en de leerlingen die onze centrale trainingen
bezoeken.
Leerlingen en leraren die meegedaan hebben aan de training kunnen jullie punten geven aan
de volgende onderwerpen, graag jullie punten in de vakken.( We nemen alleen de
beoordelingen mee van de mensen die aanwezig waren op deze CT)
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Daarnaast vragen wij aan deze leraren wie van de leerlingen hem het meest positief is
opgevallen tijdens de training inzake inzet en technieken etc.
Na iedere centrale training willen wij graag dit evalueren, iedere centrale training zullen
andere leraren (ook jullie leraar kan dat doen) les geven in hun specialiteit naast de normale
dan graad en wedstrijdtraining.
We hebben voor de volgende CT afgesproken dat we eerst een uur de normale dan graad en
wedstrijd training houden om vervolgens in de specialiteiten les te geven.
De leraar met het hoogste gemiddelde wordt IBF teacher 2013 en komt bij ons in de eregalerij
met bijbehorende beker.
Uit de leerlingen selecteren we ook best IBF Student 2013 met uiteraard een beker en komt
ook bij ons op de website in de eregalerij.
Graag zien we jullie reactie tegemoet.
Stuur je reactie naar mij toe en tot ziens .

