Kindcentrum De Rank, Heerjansdam
TSO Basistraining voor overblijfmedewerkers
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Scholing en coaching voor overblijfprofessionals
op basisscholen in Nederland

De Overblijfacademie van Kinderstralen biedt praktijkgerichte scholing en
persoonlijke coaching voor overblijfprofessionals op basisscholen in Nederland.
De Overblijfacademie is er voor alle coördinatoren en overblijfmedewerkers die
hun werkzaamheden tijdens de overblijf serieus nemen en mogelijkheden zien om
zichzelf te verbeteren.







5 TSO-trainingen speciaal voor coördinatoren tussenschoolse opvang
15 TSO-trainingen speciaal voor overblijfmedewerkers
E-learning
Coaching en ondersteuning voor coördinatoren, overblijfmedewerkers en
schooldirecties bij (tijdens) de uitvoering van de overblijf
Korte quickscan online (2 minuten) die de competenties van het overblijfteam
in kaart brengt: www.overblijfacademie.nl/quickscan
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