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Cursussen & trainingen

Tussenschoolse opvang is
een kwaliteitskenmerk
van de school

Met de cursussen van
OUDERS VAN WAARDE voldoen de
overblijfmedewerkers en de TSO van
de school aan de wettelijke
scholingseisen.
OUDERS VAN WAARDE is erkend door het CRKBO
en werkt samen met, of is aangesloten bij:

OUDERS VAN WAARDE
0343- 51 34 34 | info@ouders.net
Postbus 125
3970 AC DRIEBERGEN
Rijksstraatweg 150
3956 CT LEERSUM

www.ouders.net

TSO in een veranderende
onderwijswereld
Toen OUDERS VAN WAARDE in 1985 startte
met haar voorlichting en eerste cursussen over
het overblijven was de onderwijswereld anders.
Met kleine groepjes kinderen die niet naar huis
konden werd tussen de middag op school
geluncht.
In de afgelopen 32 jaar heeft OUDERS VAN
WAARDE het overblijven geheel zien
veranderen. Tegenwoordig behoort het
overblijven tot de standaardvoorzieningen en
moet het voldoen aan de kwaliteitsstandaard
van de school. Een voorziening waar 60 – 80%
van de kinderen gebruik van maakt. Terecht
worden dus eisen gesteld aan de
medewerkers/vrijwilligers. Ook de wetgever eist
dat de medewerkers van de tussenschoolse
opvang geschoold zijn.
Met de trainingen en cursussen van OUDERS
VAN WAARDE voldoen de medewerkers aan die
eis. OUDERS VAN WAARDE certificeert meer
dan 1000 cursisten per jaar.
Kenmerk van de cursussen is dat OUDERS VAN
WAARDE uitgaat van een integraliteit passend
in haar uitgangspunt van pedagogisch
partnerschap. De tussenschoolse opvang moet
een pedagogisch geheel met de school zijn. In dat
licht zijn in de loop der jaren meer dan 25.000
overblijfmedewerkers getraind om met elkaar
een goede schoolorganisatie te vormen. In het
belang van de kinderen.
De inhoud wordt regelmatig geactualiseerd en
wij denken graag met u mee voor een cursus op
maat.

Voor het 33ste jaar staat uw team bij
OUDERS VAN WAARDE
weer voor u klaar !
Graag tot ziens op een van onze bijeenkomsten!

OUDERS VAN WAARDE

ALLES IN 1
PAKKET
Dit is het pakket waarmee u alles rond het overblijven in één keer goed regelt. Het pakket
bestaat uit 3 dagdelen scholing per jaar. Door als school dit pakket af te sluiten regelt u niet
alleen in één keer de scholing en ondersteuning van uw overblijfmedewerkers goed, maar
bent u ook aanmerkelijk goedkoper uit en krijgt het overblijven structurele aandacht. Ook
verenigingen en kinderopvangorganisaties kunnen dit pakket afsluiten.

U kunt voor de invulling van de 3 dagdelen per jaar kiezen uit:
1 of 2 dagdelen

Pedagogische Basis‐ en Verdiepingscursus
overblijven met check‐up van de overblijf
In de basiscursus wordt de basis gelegd voor verantwoord leiding geven aan de overblijfkinderen. Voor de ervaren overblijfmedewerkers is er de verdiepingscursus. Deze bestaat
uit een tweetal onderwerpen, afhankelijk van de behoefte die het overblijfteam heeft.
Daarnaast nemen we de situatie op de overblijf onder de loep en ontvangt u advies op maat.

1 of 2 dagdelen

Eerste Hulp Bij Overblijven
in samenwerking met het Oranje Kruis
De instructeur vertelt en demonstreert u alles over eerste hulp aan kinderen en oefent
met u de meest voorkomende situaties. Denk aan: kneuzingen, botbreuken,
(brand)wonden, insectenbeten, vreemd voorwerp in neus/oor/huid en dergelijke.

1 dagdeel

Speltraining

De inhoud is vooral erg praktisch en gericht op instructie geven en
uitvoeren van spel en spelen voor zowel binnen als buiten. De speltraining duurt 2,5 uur.

2 dagdelen

Video‐coaching

Tijdens het overblijven maken we een filmopname van mooie
momenten en situaties waarvan geleerd kan worden. De beelden bespreken we naderhand.
Verdere voordelen in het pakket:
• Advisering (telefonisch of per mail)
• € 100 korting op deelname aan de landelijke trainingsdagen voor overblijfcoördinatoren
• Jaarlijks een thema- cadeaupakket voor tijdens het overblijven
Kosten:€1295vooraangeslotenscholenen€1600voorniet-aangeslotenscholen
AlleonderdelenkunnenooklosvanhetAlles-in-1-pakketwordenaangevraagd

Kosten cursussen buiten het Alles‐in‐1‐pakket
Lid school
Basiscursus 2 delen op 1 dag
Basiscursus 2 delen op 2 dagen
Verdiepingscursus 1 dagdeel
EHBO cursus 1 dagdeel
Speltraining 1 dagdeel
Check-up mbv video- coaching

Niet- lid school

€ 990
€ 1300
€ 1090
€ 1400
€ 545
€ 700
€ 395
€ 495
€ 395
€ 495
prijs op aanvraag

Deelname tot 16 personen per cursus.
Alle kosten zijn inclusief reiskosten.

Landelijke trainingsdagen
Of het overblijven succesvol verloopt op de school is voor een
groot deel afhankelijk van de overblijfcoördinator. Een
belangrijke functie dus binnen het overblijven en binnen de
school. Daarom organiseert OUDERS VAN WAARDE al jaren
de succesvolle landelijke trainingsdagen waar u ervaringen
uitwisselt met collega-overblijfcoördinatoren en u veel kennis
en vaardigheden op doet.
Kosten: € 250 leden en € 395 niet- leden
inclusief koffie/thee, lunch en materiaal

VERDIEPINGSMODULES
U kiest 2 à 3 verdiepingsmodules
per verdiepingscursus
• Appels en Peren (gezond eten)
• Communiceren (diverse modules)
• De groep en groepsprocessen
• Delen met en leren van elkaar (teamwerk)
• Druk gedrag
• Het regent, het regent (slecht weer, wat nu?)
• Interculturele communicatie
• Intimiteit op de overblijf
• Invloed hebben op de situatie
• Jongens en meisjes op de overblijf
• Ken je eigen kwaliteiten
• Kijken naar behoeften van kinderen
• Kijken naar gedrag
• Kinderruzies
• Omgaan met kritiek
• Omgaan met verlies
• Ontwikkeling van kinderen
• Overblijven Kinderen bovenbouw
• Pesten op de overblijf
• Regels en grenzen voor de overblijf
• Spel en spelen
• Startgedrag
• Structuur bieden
• Ssstt.. (voorlezen op de overblijf)
• Tussen-doortjes (denkvaardigheden)
• Zelfbeeld en eigenwaarde

Voor informatie over de coördinatorendagen
mail naar info@ouders.net
Geef u op via info@ouders.net onder vermelding van:
Naam school en adres; namen deelnemers; telefoonnummers en mailadressen

School of scholengroep?
Het liefst traint de trainer van OUDERS VAN WAARDE
een overblijfteam omdat dit ook een teamvormende
werking heeft die de pedagogische eenheid bevordert.
Toch komt het voor dat een scholenvereniging of
- stichting één of meer pakketten afsluit voor de
verschillende scholen van die scholengroep. Dat is aan u.
Het belangrijkste is dat de scholing wordt gehouden.

Continurooster?
Scholing blijft nodig!
Samen met de coördinator
stelt de trainer van
OUDERS VAN WAARDE
een aangepaste
cursus samen.

Wist u dat ...
U bij OUDERS VAN WAARDE ook teambuilding, coachingssessies en (spel)begeleiding kunt boeken voor
het hele overblijfteam? Ook verzorgen onze trainers bijeenkomsten op maat. Loopt u met de overblijf tegen
een bepaald probleem aan (bijvoorbeeld de communicatie met het lerarenteam verloopt stroef), dan
organiseren wij een sessie naar uw wensen.
Alle cursisten na een cursus een persoonlijk en ondertekend certificaat van deelname krijgen?

