Basisschool De Schouw, Nieuwegein
TSO Basistraining voor overblijfmedewerkers
“De rollenspellen zijn herkenbaar en bijzonder leerzaam.”

De Schouw, Nieuwegein
 Katholieke basisschool
 TSO Basistraining voor over-

blijfmedewerkers, 4 dagdelen
 16 overblijfouders
 Training op school

“Je eigen gedrag

bijvoorbeeld het 4-G-schema aan bod:

- zowel verbaal

gebeurtenis-gedachte-gevoel-gedrag.

als non-verbaal -

Oftewel bij een bepaalde gebeurtenis

heeft een

heeft ieder haar of zijn eigen gedach-

enorme invloed

ten. Die leiden tot bepaalde gevoelens

op het gedrag

en daardoor tot bepaald gedrag. Als je

van een kind. Als

je daar bewust van wordt en daarmee

je zelf een positieve houding inneemt, gaat oefenen, leer je hoe je anders op
reageren kinderen ook positief op jou.

bepaalde gebeurtenissen kunt reageren.

Dat is wel het belangrijkste inzicht dat Een eyeopener voor de hele groep: ’oh
onze overblijfouders hebben mee-

ja, het werkt echt!’.”

genomen uit de tso-training van Overblijfacademie”, zegt Peter Westland,

“We merken dat de training effect heeft

adjunct-directeur van bs De Schouw.

gehad. Er is meer rust na de overblijf.
Overblijfouders hebben ervaren wat de

De overblijf op De Schouw wordt bege- invloed is van hun eigen gedrag en welke
leid door overblijfouders. De laatste

mogelijkheden ze hebben om kinderen

tijd merkten de directie en leerkrach-

aan te sporen naar gewenst gedrag. De

ten dat er vaker onrust vanuit de over- resultaten zijn ook zeker te danken aan

Peter Westland, adjunctdirecteur De Schouw:

blijf mee de klas inkwam. Peter West-

de open sfeer tijdens de training, de

land ging op zoek naar een pedagogi-

praktische en directe instelling van de

sche basiscursus, speciaal voor vrijwil- trainer en de herkenbaarheid van het
ligers in de tussenschoolse opvang. Die programma”, besluit Peter Westland.
vond hij bij Overblijfacademie.

“Overblijfouders hebben
ervaren wat de invloed is
van hun eigen gedrag op
het gedrag van kinderen
en wat het effect is,
als ze dat aanpassen.”

“De opzet van het programma spreekt
me erg aan. Het is praktijkgericht met
herkenbare opdrachten en rollenspellen en er is veel aandacht voor ieders
eigen ervaringen en gedrag. Zo komt

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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