Pajottenlands Centrum vzw
Kroonstraat 1 – 1750 Lennik
Houder ESF-Kwaliteitslabel

Pajottenlands Centrum organiseert:

4-daagse basiscursus
voor- & naschoolse opvang
Voor wie?



Voor mensen die de opvang voor en na de schooluren verzorgen, op de school zelf.
Voor mensen die kinderen voor en na de schooluren bij hun thuis opvangen.

Wat mag je verwachten?
 Hoe kan je de opvang organiseren?
 De ontwikkeling en aanpak van kinderen.
 Grenzen stellen en belonen.
 Omgaan met probleemkinderen.
 Communicatie met ouders, vervelende boodschappen overbrengen
 EHBO
(zie programma in bijlage)

Waar en wanneer?



In het Educatief Centrum te Liedekerke (zie verder).
maandag en dinsdag 23-24 en 30 september – 1 oktober 2013,
telkens van 9u30 tot 15u.
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Basiscursus voor- en naschoolse opvang:
Wanneer
DAG 1
23/09

PROGRAMMA VOORMIDDAG

13u-15u
Aandachtspunten in de
ontwikkeling en de aanpak van
de kleuter.

Lesgever:

Els Persoons
(maatschappelijk assistente)

Lesgever:

9.30u-12.30u

13u-15u
Aandachtspunten in de ontwikkeling
en de aanpak van
het lagereschoolkind.

E H B O
Lesgever:

DAG 3
30/09

PROGRAMMA NAMIDDAG

9.30u-12.30u
Organisatie van de job:
- Taken
- Materiaal
- Inrichting

DAG 2
24/09

PROGRAMMA

Irene Everaerts
(verpleegkundige)

9.30u-12.30u
Hoe omgaan met
probleemkinderen?
Lesgever:

Katleen De Vos
(psychologe)

Lesgever:

Katleen De Vos
(psychologe)

Katleen De Vos
(psychologe)

13u-15u
Organisatie van de job:
- Activiteiten aanbieden
- Hoe omgaan met grote
leeftijdsverschillen?
- Hoe omgaan met verschillende
noden en interesses?
Lesgever: Els Persoons
(maatschappelijk assistente)

DAG 4
01/10

9.30u-10.30u
Organisatie van de job (vervolg)
Lesgever:

Els Persoons
(maatschappelijk assistente)

10.30u-12.30u
Grenzen stellen en belonen
Lesgever:

Communicatie:
-

13u-15u

Omgaan met ouders
Vervelende boodschappen
overbrengen

Lesgever:

Els Persoons
(maatschappelijk assistente)

Nathalie Valcke
(psychologe)

Basiscursus Voor- & naschoolse opvang 2013, Pajottenlands Centrum vzw, blz. 2/4

Waar?
Educatief Centrum, Fabrieksstraat 3, 1770 Liedekerke
Het Educatief Centrum ligt vlakbij het gemeentehuis in het centrum van Liedekerke, op een tweetal
km van het station. Openbaar vervoer: Station Liedekerke (Brussel-Gent-Oostende) en/of bus De Lijn.

Kostprijs?
€ 160 voor de 4 dagen (cursusmap + koffie tijdens de pauzes VM en NM inbegr.)
Lunchpauze: ’s Morgens bestaat de mogelijkheid tot bestellen van broodjes.

Inlichtingen, inschrijven?
Pajottenlands Centrum Liedekerke
Contactpersoon: Els Persoons
tel.: 053/64.11.68 els@edc-liedekerke.be

Hoe inschrijven ?


Stuur ons een inschrijvingsformulier, ingevuld per deelnemer (zie volgende blz.).



Pajottenlands Centrum stuurt dan :
o

o

aan de



aan de



ingeschreven deelnemers, op hun thuisadres :
het vereiste bewijs van inschrijving,
een programma,
een plannetje van de cursuslocatie te Liedekerke.
aanvragende instantie :
eveneens een bevestiging van de ingeschreven deelnemers,
een factuur




Uw inschrijving is definitief bij betaling.
Enkel op vertoon van de bevestigingsbrief wordt een cursist toegelaten
tot de opleiding. De week voor aanvang van de cursus ontvangt de cursist
deze brief.



De deelnemers ontvangen naderhand een attest.
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INSCHRIJVINGSFORMULIER

“Basiscursus Voor- en naschoolse opvang 2013”
terugsturen naar:

Pajottenlands Centrum
t.a.v. Els Persoons
Fabrieksstraat 3, 1770 Liedekerke
fax: 053/64.11.63 – els@edc-liedekerke.be

DEELNEMER: Naam en voornaam: .............................................................................................
Geboortedatum : .............................................................................................................................
Privé-adres: straat + nr. : ..............................................................................................................
Postcode + gemeente : ...................................................................................................................
Telefoonnummer : ...........................................................................................................................
E-mail : .............................................................................................................................................
Aantal jaren ervaring in de opvang : ...........................................................................................
OPVANGLOCATIE: Naam: .............................................................................................................
Adres: .................................................................................................................................................

AANVRAGENDE INSTANTIE: Benaming: .................................................................................
Verantwoordelijke voor- en naschoolse opvang : .....................................................................
Adres : ..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Telefoonnummer : ...........................................................................................................................
E-mail : ...............................................................................................................................................
schrijft in voor: de 4-daagse Basiscursus Voor- en naschoolse opvang, op 23-24 en 30
september en 1 oktober 2013, en betaalt 160 euro per deelnemer op rekeningnummer
BE24 9799 7087 6338 van Pajottenlands Centrum vzw, na ontvangst van onze factuur. Uw
inschrijving is definitief bij ontvangst van de betaling. Terugbetaling mogelijk mits
doktersattest.
De week voor aanvang van de cursus ontvangt de cursist een bevestiging.
Enkel op vertoon van deze bevestigingsbrief wordt de cursist toegelaten tot de opleiding.

Datum en handtekening :

…………………………………………………………
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