LANDELIJKE
TRAININGSDAGEN
Overblijf

MEDEZEGGENSCHAP

Voorjaar 2015
OUDERS VAN WAARDE organiseert jaarlijks
inspirerende trainingsdagen voor (nieuwe) MR- leden;
overblijfmedewerkers en -coördinatoren. Praktische
dagen waar u ervaringen uitwisselt met collega’s uit
het hele land en kennis en vaardigheden op doet.
Vanwege de grote belangstelling organiseert OUDERS
VAN WAARDE extra landelijke trainingsdagen in het
voorjaar en de zomer van 2015.

Doe nieuwe energie op voor de laatste schoolmaanden
en bereid je goed voor op het nieuwe schooljaar!

AGENDA
LANDELIJKE TRAININGSDAGEN
OVERBLIJF

MEDEZEGGENSCHAP

OVERBLIJFCOÖRDINATOREN

BASISTRAINING MR

Midden – De Glindster, De Glind
woensdag 11 maart - BIJNA VOL! dinsdag 21 april

Midden - De Glindster, De Glind
dinsdag 21 april - BIJNA VOL! -

Noord - Nieuw Allardsoog, Bakkeveen
dinsdag 19 mei
West - Hotel Duinoord, Wassenaar
dinsdag 9 juni

OVERBLIJFMEDEWERKERS
Midden – De Glindster, De Glind
dinsdag 16 juni

BASISTRAINING MR & PASSEND
ONDERWIJS
Noord - Nieuw Allardsoog, Bakkeveen
dinsdag 19 mei
Midden – De Glindster, De Glind
dinsdag 2 juni
West - Hotel Duinoord, Wassenaar
dinsdag 9 juni

VOORZITTER EN SECRETARIS MR
Midden - OUDERS VAN WAARDE, Leersum
dinsdag 23 juni

Meer info en opgeven via info@ouders.net o.v.v. Cursus, datum, school en
schooladres, namen en contactgegevens deelnemers

INHOUD & KOSTEN
LANDELIJKE TRAININGSDAGEN
OVERBLIJF

OVERBLIJFCOÖRDINATOREN
Goede overblijfcoördinatoren maken het
overblijven succesvol. We gaan o.a. in op de
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 coördinatoren en functioneringsgesprekken voeren met vrijwilligers.
Leden: € 250 p.p. | Niet- Leden: € 395 p.p.
Van 09:30u tot 16:30u | inclusief lunch, koffie,
thee, materiaal

OVERBLIJFMEDEWERKERS
Basis voor verantwoord leidinggeven aan
overblijfkinderen. Aandacht voor het opstellen van
regels en grenzen; omgaan met drukke kinderen;
verschil tussen oppassen en opvoeden en de
ontwikkelingsstadia van leerlingen. Met
aansprekende werkvormen gaan we in op de
theorie.
Leden: € 180 p.p. | Niet- Leden € 210 p.p.
Van 09:30u tot 16:30u | inclusief lunch, koffie, thee
en materiaal.

MEDEZEGGENSCHAP

BASISTRAINING MR & PASSEND
ONDERWIJS
Basiscursus MR met bijzondere aandacht voor de
aspecten van de invoering van Passend Onderwijs. Van
14:00u tot 18:00u basiscursus MR met alle
wetenswaardigheden over het functioneren van de
(G)MR. Na de maaltijd van 19:30u tot 21:30u start de
module MR & Passend onderwijs.
Leden: € 120 p.p. | Niet- Leden € 150 p.p.
Van 14:00u tot 21:30u | inclusief maaltijd, koffie, thee en
materiaal.

VOORZITTER EN SECRETARIS MR
Effectiever overleg met bestuurders? De kwaliteiten
van MR-leden beter benutten? Hoe beter u als
voorzitter en secretaris op elkaar bent ingespeeld, hoe
meer u uit het MR-team haalt. Speciaal voor
voorzitters, secretarissen en ambtelijk secretarissen
ontwikkelde SBI (50 jaar ervaring in het begeleiden van
medezeggenschap) samen met OUDERS VAN
WAARDE (30 jaar ervaring binnen medezeggenschap
in het onderwijs) een passende en gevarieerde training
waarin u in één dag leert effectiever te functioneren.
Kosten: € 249 p.p. - voorrang voor lid- scholen
Van 09:30u tot 22:00u | inclusief lunch, snack,
avondmaaltijd, koffie, thee en materiaal.

LOCATIES LANDELIJKE TRAININGSDAGEN OUDERS VAN WAARDE

Gezondheid, ontspanning, training
Een gezonde geest in een gezond lichaam.
OUDERS VAN WAARDE heeft oog voor de totale
ontwikkeling van cursisten. De extra cursussen in
het voorjaar vinden allemaal plaats op locaties
waar het, zeker in deze tijd van het jaar, heel mooi
wandelen is. Dus kom eerder of blijf nog even en
neem uw wandelschoenen mee. Maak van uw
cursus bij OUDERS VAN WAARDE een fantastisch
dagje uit!
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