In JEUGDDORP DE GLIND (tussen Amersfoort en Barneveld) organiseert
OUDERS VAN WAARDE

A:

2 Landelijke Trainingsdagen voor overblijfcoördinatoren
19 November 2014 & 11 Maart 2015 (9.30u. – 16.30u.)

Of het overblijven succesvol verloopt op de school is voor een groot deel afhankelijk van het
functioneren van de overblijfcoördinator. Een belangrijke functie binnen het overblijven en binnen
de school. Daarom organiseert Ouders van Waarde al jaren landelijke trainingsdagen voor
overblijfcoördinatoren. Een populaire, praktische trainingsdag waar ervaringen uitgewisseld worden
met collega-overblijfcoördinatoren en kennis en vaardigheden worden opgedaan.
Het is overigens ook mogelijk als vereniging of kinderopvang voor al uw overblijfcoördinatoren een
trainingsdag op maat te verzorgen.
WELKE ONDERWERPEN KUNNEN AAN DE ORDE KOMEN:
• Financiële, juridische en praktische aspecten van het overblijven • Communiceren en leidinggeven
• Vormgeven van visie en beleid • Effectief vergaderen • De PR van het overblijven; boeien en
binden van vrijwilligers • Intervisie met andere overblijfcoördinatoren • Functioneringsgesprekken
voeren met vrijwilligers.
Kosten: Aangesloten scholen € 250 p.p. Niet aangesloten scholen € 395 p.p. Inclusief lunch,
koffie, thee en materialen.

B:

Een landelijke Clinic - dagtraining - Overblijfmedewerker
26 november 2014 (9.30u. – 16.30 u. )

Het is te aan te bevelen om een training overblijven in team verband te doen vanwege het
teamvormend karakter. Toch zijn er omstandigheden waardoor het niet mogelijk is om voor het hele
overblijfteam ieder jaar een cursus te organiseren. Om aan de scholingseis te voldoen zullen - nieuwe
– overblijfmedewerkers toch getraind moeten worden. Daarvoor is deze Clinic bedoeld. De Clinic is
vergelijkbaar met de basiscursus Overblijven. Dezelfde elementen uit de basiscursus komen aan bod.
Deelnemers krijgen een certificaat van deelname. Een prettige manier om de broodnodige kennis
over het overblijven op te doen.
Kosten: Aangesloten scholen € 180 p.p. Niet aangesloten scholen € 210 p.p. Inclusief lunch,
koffie, thee en materialen.

Opgave :
Bij de trainingen zowel onder A als B is opgave mogelijk door een mail te sturen naar
info@ouders.net met vermelding van :
- School en schooladres - Naam/Namen deelnemers - E-mailadres en
telefoonnummer deelnemers - Soort training en datum
U krijgt dan meer informatie over de bijeenkomsten toegestuurd.
Meer informatie over Jeugddorp De Glind is te vinden op http://glind.nl/

