
Cursusaanbod
2020

MR Start PO/VO

U krijgt inzicht in de formele en informele positie van de MR, kent 
alle beginselen van het werk als MR-lid en bent in staat om op een 
effectieve manier invloed uit te oefenen op de beleidsontwikkeling 
op school.  
Als lid van de MR kunt u hierdoor een belangrijke bijdrage leveren 
aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.

Na de cursus: 
heeft u inzicht in de formele en informele positie van de MR; 
• kent u alle beginselen van het werk als MR-lid; 
• kunt u effectief invloed uitoefenen op het beleid; 
•  kent u de hoofdlijnen van de WMS; het doel van statuut /  

reglement; 
• kent u de instemmings- en adviesbevoegdheden. 

MR Start  
28-01-2020 MR Start in Alkmaar
22-01-2020 MR Start in Almelo
13-03-2020 MR Start in Almere
29-05-2020 MR Start in Almere
19-02-2020 MR Start in Amersfoort
03-03-2020 MR Start in Amsterdam
12-05-2020 MR Start in Apeldoorn
26-05-2020  MR Start in Arnhem
30-01-2020  MR Start in Assen
04-03-2020  MR Start in Delfzijl
11-06-2020  MR Start in Den Bosch
29-01-2020  MR Start in Den Haag
18-05-2020  MR Start in Den Haag
27-01-2020  MR Start in Eindhoven
05-03-2020  MR Start in Emmen
13-05-2020  MR Start in Groningen
14-05-2020  MR Start in Haarlem
22-01-2020  MR Start in Hellevoetsluis
23-04-2020  MR Start in Hengelo
15-06-2020  MR Start in Leeuwarden
09-03-2020  MR Start in Leiden
21-01-2020  MR Start in Maastricht
04-03-2020  MR Start in Oss
04-06-2020  MR Start in Purmerend
11-05-2020  MR Start in Roosendaal

08-04-2020 MR Effectief in Amsterdam
24-06-2020 MR Effectief in Groningen
14-05-2020 MR Effectief in Hengelo
04-02-2020 MR Effectief in Maastricht
09-01-2020 MR Effectief in Roosendaal
19-03-2020 MR Effectief in Rotterdam
18-04-2020 MR Effectief in Dordrecht

MR en begroting PO

MR-leden krijgen inzicht in de financiële inkomsten van het onder-
wijs  zoals de lumpsumfinanciering en de Prestatie-box. Ook leren 
zij waar zij informatie over de inkomsten van hun school kunnen 
vinden. Verder komen de uitgaven aan de orde, onder andere de 
verplichtingen uit de CAO en andere landelijke ontwikkelingen.  
 
Na de cursus: 
• begrijpt u de hoofdlijnen van de begroting;  
•  kunt u als MR-lid de juiste vragen stellen en een goede dialoog 

voeren.   

MR en begroting 
18-02-2020 MR en Begroting in Apeldoorn
10-02-2020 MR en Begroting in Groningen 
21-01-2020 MR en Begroting in Den Haag
28-01-2020 MR en Begroting in Utrecht
16-01-2020 MR en Begroting in Wolvega
30-01-2020 MR en Begroting in Amsterdam
09-03-2020 MR en Begroting in Den Bosch

MR en krimp PO

 
MR-leden krijgen informatie en handreikingen over hoe de MR kan 
omgaan met de gevolgen van teruglopende leerlingaantallen.  
 
Na de cursus:  
•  weet u wat de gevolgen zijn van krimp voor het onderwijs;  
• weet u wat de school bij krimp kan doen;  
• weet u welke rechten de MR heeft bij krimp.

MR en fusie PO

MR-leden begrijpen de positie en de mogelijkheden die een MR 
heeft bij een fusie en zij kunnen een kritisch-inhoudelijk gesprek 
voeren met het bevoegd gezag van de school over nut en nood-
zaak van de fusie.
 
Na de cursus: 
• weet u uit welke fasen een fusie bestaat; 
• kent u de rechten en plichten van de MR bij een fusie; 
• weet u wat er in de fusie-effectrapportage moet staan.

MR en schoolplan PO

MR-leden leren wat er in het schoolplan moet worden opgenomen 
en hoe zij invloed kunnen uitoefenen op het schoolbeleid voor de 
komende 4 jaar.  
 
Na de cursus:  
• kent de MR de inhoud van het schoolplan; 
•  weten de MR-leden de rol en invloed van de MR op dit belangrij-

ke  beleidsdocument; 
•  weten MR-leden waar zij op moeten letten bij de beoordeling 

van het schoolplan.  

MR en activiteitenplan PO/VO

 
In samenspraak met de schoolleiding ervoor zorgen dat de MR 
met behulp van het activiteitenplan een overzicht heeft van de 
vergaderdata voor het komende schooljaar en de prioriteiten die 
de MR heeft bepaald. 

Na de cursus:  
•  heeft de MR een activiteitenplan ontwikkeld;
•  heeft de MR zijn prioriteiten voor het komende schooljaar gefor-

muleerd; 
•  zijn hierover afspraken met de schoolleiding gemaakt.

OPR Start PO/VO

U krijgt inzicht in de formele en informele positie van de OPR, kent 
alle beginselen van het werk als OPR-lid en bent in staat om op 
een effectieve manier invloed uit te oefenen op de beleidsontwik-
keling binnen het samenwerkingsverband.  

Als lid van de OPR kunt u hierdoor een belangrijke bijdrage leve-
ren aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.  
 
Na de cursus:  
•  heeft u inzicht in de formele en informele positie van de OPR;  
• kent u alle beginselen van het werk als OPR-lid;  
• kunt u effectief invloed uitoefenen op het beleid;  
•  kent u de hoofdlijnen van de WMS; het doel van statuut /  

reglement;  
• kent u de instemmings- en adviesbevoegdheden.  

MR en Integraal Kindcentrum (IKC) PO

 
Inzicht verschaffen over de mogelijkheden en wettelijke verplich-
tingen bij medezeggenschap op een IKC. Een IKC moet aan 
drie medezeggenschapswetten voldoen. Op scholen is de Wet 
medezeggenschap op scholen (Wms) van toepassing. De houder 
van een instelling voor kinderopvang moet voldoen aan de Wet 
op de ondernemingsraden (WOR) en de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko). 

Tijdens deze bijeenkomst leert u over de overeenkomsten en 
verschillen van deze wetten en wat dit voor de praktijk van de MR 
betekent. knelpunten die deze wetgeving met zich meebrengt 
waar u mee te maken krijgt bij de oprichting van een IKC. 

U maakt kennis met de verschillende mogelijkheden van een inte-
grale medezeggenschapsregeling bij een IKC.     
 
Na de cursus: 
•   kent u de bevoegdheden van een MR bij de vorming van een 

IKC;
•   kent u met welke wetgeving er rekening moet worden gehouden 

bij de vorming van een IKC;
•   Kent u de mogelijkheden om medezeggenschap te  

organiseren binnen een IKC. 

Ouderraad Start PO/VO

U leert welke positie een ouderraad kan hebben op school, hoe 
de vrijwillige ouderbijdrage beheerd kan worden, welke juridische 
vormen van de ouderraad er zijn en hoe het zit met de aanspra-
kelijkheid en verzekeringen. Ook krijgt u handvatten over hoe een 
effectieve samenwerking met directie en/of MR én de achterban 
van de ouderraad tot stand kan worden gebracht.     

Na de Ouderraad Start kent u:  
•    de positie van de ouderraad binnen de school; 
•  de wetten en regels rond de organisatie van de ouderraad; 
•  de rol en taken van de ouderraad binnen de school; 
•  het verschil tussen de ouderraad en de medezeggenschapsraad; 
•  de basisvoorwaarden van het innen van een ouderbijdrage. 

Ouderraad 
13-2-2020  Ouderraad Start in Almere  

Leerlingenraad Start PO

Leerlingen leren hoe zij als leerlingenraad actief en zichtbaar 
kunnen zijn en zo daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen op 
school. Zij oefenen met democratische besluitvormingsprocessen 
en taken die van belang zijn in de leerlingenraad zoals vergaderen, 
brainstormen, een werkplan maken en contact met de achterban.  
Als begeleider ontvangt u advies hoe u de leerlingenraad effectief 
kunt ondersteunen.  
Een goed functionerende leerlingenraad is een aanwinst voor de 
school en voor alle leerlingen en een mooie manier om aandacht 
te besteden aan participatie en burgerschap.  
  
Na de cursus:  
•  kunnen leerlingen met elkaar vergaderen, brainstormen  

en discussiëren; 
•  weten leerlingen hoe zij contact kunnen onderhouden met  

hun achterban; 
•  weten leerlingen hoe zij verkiezingen kunnen organiseren en  

een reglement op moeten stellen voor de leerlingenraad; 
•  hebben leerlingen (nieuwe) ideeën voor onderwerpen en  

activiteiten waar zij zich mee bezig kunnen houden; 
•  weten leerlingen hoe zij invloed kunnen uitoefenen op school; 
•  weet de begeleider hoe de school een leerlingenraad kan  

oprichten, begeleiden en benutten. 

Pedagogisch Tact PO/VO

De pedagogische opdracht van de leraar is ervoor te zorgen dat 
ieder kind zich gezien, gekend, gehoord en begrepen voelt én zich 
binnen de eigen mogelijkheden optimaal ontwikkelt.  
Deze cursus Pedagogisch Tact is een persoonlijk ontwikkeltraject 
dat zich richt op de persoon van de leraar en de kwaliteit van de 
interactie tussen de leraar en zijn leerlingen. 
Dit traject helpt u om in elke situatie goed te kunnen (blijven) 
handelen. Het maakt u bewuster, breidt uw handelingsrepertoire 
uit en creëert routines in het intermenselijk contact.  
 
Na de cursus:  
•  weet u wat te doen om in elke situatie goed te kunnen (blijven) 

handelen; 
• bent u zich meer bewust van uw handelen; 
• zijn er routines gecreëerd in het intermenselijk contact; 
• Heeft u uw intuïtie en pedagogisch tact ontwikkeld. 

Relatie met MR, OR en team PO

Wie is verantwoordelijk voor de schoolreis? Wie bepaalt de school-
tijden? Mag de ouderraad zich ook met beleidszaken bemoeien? 
Hoe zorgen we voor duidelijk afgebakende taken en doestellingen 
op onze school?  
Tijdens deze bijeenkomst leert u over elkaars rol en weet u elkaar 
te vinden als het nodig is. Met elkaar kunt u ervoor zorgen dat 
schoolbeleid effectief geïmplementeerd kan worden in de school. 
 
Na de cursus: 
•  heeft u inzicht in de formele en informele positie van de MR,  

OR en team; 
•  heeft u inzicht in de wederzijdse verwachtingen van MR, OR en 

team;  
•  heeft u concrete afspraken gemaakt over taakverdeling  

en communicatie;  
•  kunt u effectief samenwerken;  
•  weet u hoe goede relaties kunnen worden onderhouden tussen 

ouders en MR-leden. 

Relatie MR, BG, RvT Gouden governance driehoek PO/VO

MR-leden leren wat hun rol en taak is binnen de Governance-drie-
hoek.   
 
Na de cursus: 
•  inzicht in de rollen en verantwoordelijkheden binnen  

de governance-driehoek; 
•  aanknopingspunten voor het versterken van het samenspel met 

bestuur en raad van toezicht/ toezichthoudend orgaan; 
•  tips voor het invullen van het halfjaarlijks gesprek met  

de raad van toezicht/ het toezichthoudend orgaan. 
 
Relatie MR, BG, RvT Gouden governance driehoek 
25-05-2020  Gouden governance-driehoek in Nijmegen
06-04-2020 Gouden governance-driehoek in Utrecht 
23-04-2020  Gouden governance-driehoek in Zwolle 
18-04-2020  Gouden governance-driehoek in Dordrecht  

Volg het onderwijsgeld PO/VO

MR-leden leren hoe de school aan zijn financiën komt, waar de be-
dragen op zijn gebaseerd en waaraan de school het geld uitgeeft.     
  
Na de cursus: 
•   heeft u inzicht in de financiële stromen binnen uw school; 
•  kunt u een goed gesprek voeren met de directeur of de bestuur-

der over de gemaakte financiële keuzes; 
•  kunt u de juiste vragen stellen over de financiën van de school; 
•  kunt u de antwoorden van de directeur/ bestuurder  

wegen en interpreteren. 

Volg het Onderwijsgeld  
29-05-2020  Volg het Onderwijsgeld in Almere 
05-06-2020  Volg het Onderwijsgeld in Almere 
14-01-2020 Volg het Onderwijsgeld in Apeldoorn
22-01-2020 Volg het Onderwijsgeld in Den Haag
27-01-2020 Volg het Onderwijsgeld in Leeuwarden
30-01-2020 Volg het Onderwijsgeld in Maastricht
11-03-2020 Volg het Onderwijsgeld in Utrecht 
06-04-2020 Volg het Onderwijsgeld in Emmen 
18-04-2020   Volg het Onderwijsgeld in Dordrecht 

MR en de achterban PO/VO

MR-leden krijgen inzicht in de theorie rondom het onderhouden 
van contact met de achterban en zij  leren dit effectief toe te 
passen in praktijk. Ook kennen zij de beginselen voor het opstellen 
van een communicatieplan.    
 
Na de cursus: 
•   heeft u inzicht in de theorie en wetgeving rondom contact met 

de achterban; 
•  kent u voorbeelden voor het onderhouden van contact met de 

achterban; 
•  heeft u kennis van de mogelijkheden die een MR heeft om con-

tact te onderhouden met de achterban; 
•  kent u de uitgangspunten van een duidelijk communicatieplan 

voor de MR. 

MR en Achterban
02-03-2020 MR en Achterban in Almere 
16-03-2020 MR en Achterban in Den Bosch
11-03-2020 MR en Achterban in Utrecht
18-04-2020  MR en Achterban in Dordrecht  

13-5-2020  MR Compleet in Groningen  
(tweede avond 24 juni 2020)

13-3-2020  MR Compleet in Almere  
(tweede dag 3 april 2020)

MR op maat PO/VO

U kunt uw eigen cursus samenstellen door te kiezen uit twee van 
de volgende thema’s: 
• Relatie tussen GMR en MR 
• Relatie tussen MR en bevoegd gezag 
• Relatie tussen MR en raad van toezicht 
• Relatie tussen MR en de Onderwijsinspectie 
• Effectief vergaderen 
• Effectief samenwerken 
• Contact met de achterban 
• Communicatieplan 

Na de cursus heeft u kennis van twee van bovenstaande onderwerpen. 

MR Effectief PO/VO

In de cursus MR Start heeft u de belangrijkste basiskennis over me-
dezeggenschap opgedaan, maar hoe zorgt u er nu voor dat deze 
kennis effectief wordt ingezet, op zo’n manier dat uw MR goed 
functioneert en bijdraagt aan goed onderwijs in de school? Hoe 
zorgt u ervoor dat vergaderingen zo goed mogelijk verlopen? Na 
deze training heeft u alles in huis om er een succes van te maken. 
MR Effectief is een vervolg op de basiscursus MR Start. Indien u 
deze twee cursussen in een keer samen boekt (MR Compleet), dan 
heeft u recht op 10% korting op de totale cursusprijs. 
 
Na de cursus: 
• weet u hoe u effectief kunt vergaderen; 
• weet u hoe u effectief kunt samenwerken. 

MR Effectief 
11-02-2020 MR Effectief in Alkmaar
03-04-2020  MR Effectief in Almere 
10-03-2020 MR Effectief in Amersfoort

18-02-2020  MR Start in Rotterdam
11-06-2020  MR Start in Rotterdam
26-05-2020  MR Start in Sittard-Geleen
26-03-2020  MR Start in Tilburg
18-06-2020  MR Start in Utrecht
20-01-2020  MR Start in Utrecht
16-06-2020  MR Start in Vlissingen
23-04-2020  MR Start in Weert
16-04-2020  MR Start in Wolvega
11-03-2020  MR Start in Zwolle
18-03-2020  MR Start in Venlo
16-05-2020  MR Start in Zwolle
18-04-2020   MR Start Dordrecht  

MR Compleet PO/VO

Wilt u naast de theorie ook praktische tips opdoen? MR Compleet 
is de uitgebreide voorbereiding op het MR-werk; een cursus van 
5 uur, verdeeld over 2 bijeenkomsten. U raakt vertrouwd met de 
Wet medezeggenschap op scholen, leert over de belangrijkste 
rechten en plichten en leert effectief samenwerken. Zo weet u hoe 
u optimaal invloed uitoefent. 

Na de cursus: 
• heeft u inzicht in de formele en informele positie van de MR; 
•  heeft u voldoende kennis voor uw medezeggenschapswerk; 
• weet u hoe u effectief kunt vergaderen; 
• weet u hoe u effectief kunt samenwerken. 

MR Compleet  
21-1-2020  MR Compleet in Maastricht  

(tweede avond 4 feb 2020)
28-1-2020  MR Compleet in Alkmaar  

(tweede avond 11 feb 2020)
18-2-2020  MR Compleet in Rotterdam  

(tweede avond 19 mrt 2020)
19-2-2020  MR Compleet in Amersfoort  

(tweede avond 10 mrt 2020)
3-3-2020  MR Compleet in Amsterdam  

(tweede avond 8 apr 2020)
23-4-2020  MR Compleet in Hengelo  

(tweede avond 14 mei 2020)

Na de cursus beschikt u over:  
•   bredere en beter hanteerbare kennis van de WMS; 
•  bent u op de hoogte van actuele medezeggenschaps- 

ontwikkelingen; 
•  kunt u de effectiviteit en kwaliteit van de medezeggenschap in 

uw school verbeteren. 

Medezeggenschap voor bestuurders en schoolleiders
11-03-2020  Medezeggenschap voor bestuurders en  

schoolleiders in Almere PO
01-04-2020  Medezeggenschap voor bestuurders en  

schoolleiders in Utrecht PO
15-04-2020  Medezeggenschap voor bestuurders en  

schoolleiders in Utrecht VO

Andere schooltijden PO

Op veel scholen wordt nagedacht over (een wijziging van) de 
schooltijden. Soms is een aanpassing wenselijk vanwege een 
betere aansluiting met de buitenschoolse opvang vanwege het 
lerarentekort. Of er wordt nagedacht over een continurooster om 
daarmee de tussenschoolse opvang anders te regelen. Scholen 
kunnen sinds 2006 de schooltijden aanpassen, uiteraard rekening 
houdend met de wet- en regelgeving. Tijdens deze cursus maakt 
u kennis met de wet- en regelgeving rond het veranderen van 
schooltijden. U krijgt richtlijnen voor het proces dat dat moet 
worden doorlopen om tot goede besluitvorming over andere 
schooltijden te komen.  
  
Na de cursus:  
•  bent u bekent met de wet- en regelgeving rond het proces van 

het veranderen van schooltijden; weet u wat u kunt doen in uw 
rol als onderwijsmedewerker, lid van de MR of OR;

•  weet u hoe u een veranderproces, gericht op het wijzigen van 
schooltijden, binnen een schoolorganisatie kunt organiseren. 

Medezeggenschap voor bestuurders en schoolleiders PO/VO

Tijdens deze training leert u hoe u als schoolleider kunt bijdragen 
aan de kwaliteit van medezeggenschap in uw school en organisa-
tie. Leg hiervoor de basis in deze nieuwe masterclass. Meerwaarde 
van medezeggenschap ontstaat als de (gemeenschappelijke) me-
dezeggenschapsraad en de schoolleider of bestuurder in gelijk-
waardig overleg elkaars deskundigheid en belangen respecteren. 
U brengt als schoolleider of bestuurder het algemeen organisa-
tiebelang in. De medezeggenschapsraad legt extra nadruk op de 
belangen van leerlingen, ouders en personeelsleden en brengt de 
deskundigheid in vanuit de school zelf. De samenwerking tussen 
de medezeggenschapsraad en de directie is van cruciaal belang 
als het erom gaat goed beleid te formuleren dat bijdraagt aan de 
kwaliteit en uitstraling van de school. 

TSO/ Overblijftraining Start PO

Tijdens deze training leert u om als overblijfmedewerker op een 
basisschool aan de slag te gaan. U leert om de overblijf goed te 
begeleiden zodat kinderen op een prettige en verantwoorde ma-
nier tussen de middag op school kunnen eten en spelen. 
U krijgt inzicht, tips en advies voor uw pedagogisch handelen 
tijdens de TSO/ overblijf.  

Na de cursus beschikt u over:  
•   weet u hoe u structuur kunt bieden tijdens de TSO/ overblijf;
•   heeft u inzicht in het positief leidinggeven aan kinderen; 
•   weet u hoe u positief kunt communiceren met kinderen; 
•   kunt u goede regels en afspraken maken met kinderen, overblijf-

medewerkers en onderwijsmedewerkers;
•   weet u hoe u grenzen kunt stellen en bewaken bij de TSO/ 

overblijf;
•   kunt u kinderen een prettige overblijf tijd bieden. 

TSO/overblijftraining 
07-02-2020 TSO Start in Almere 

TSO/ Overblijftraining Compleet ( Start + Thema) PO

Tijdens deze training leert u om als overblijfmedewerker op een 
basisschool aan de slag te gaan. U bent in staat om de overblijf 
goed te begeleiden zodat kinderen op een prettige en verant-
woorde manier tussen de middag op school kunnen eten en 
spelen. 
U krijgt inzicht, tips en advies voor uw pedagogisch handelen 
tijdens de TSO/ overblijf. 
Daarnaast kunt u zelf een thema kiezen.  

Na Start Compleet: 
•  weet u hoe u structuur kunt bieden tijdens de TSO/ overblijf;
•  heeft u inzicht in het positief leidinggeven aan kinderen;
•  weet u hoe u positief kunt communiceren met kinderen;
•  kunt u goede regels en afspraken maken met kinderen, overblijf-

medewerkers en onderwijsmedewerkers; 
•  weet u hoe u grenzen kunt stellen en bewaken bij de TSO/ 

overblijf; 
•  Kunt u kinderen een prettige overblijf tijd bieden. 

Na bijwonen thema bijeenkomst: 
•  Heeft u extra inzicht in een specifiek onderdeel dat bij de over-

blijf voorkomt. 
•  Heeft u handvatten tot u beschikking om het geleerde in de 

overblijfpraktijk toe te kunnen passen. 

TSO/ Overblijftraining 
Thema: Speltraining buitenspelen PO

Betrokkenheid- Wij voorzien ouders en leerlingen van informatie 
over diverse aspecten van het leven en leren in school zodat hun 
betrokkenheid bij de school  wordt vergroot. 
Participatie- Wij zorgen dat ouders en andere vrijwilligers kunnen 
participeren in de school en een positieve bijdrage kunnen leveren 
aan ontwikkeling van (hun) kinderen. 
Tijdens de overblijf gaan kinderen na het eten buitenspelen. Op 
deze cursus leert u hoe u voor kinderen het buitenspelen goed 
kunt begeleiden zodat alle kinderen met plezier buitenspelen. 

U leert hoe het buitenspelen van een groep kinderen op zo’n 
manier georganiseerd kan worden dat kinderen actief kunnen zijn 
en plezier beleven aan het spelen. 
U leert ook waarom buitenspelen belangrijk is en wat het betekent 
voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. 

Na de cursus: 
• heeft u inzicht in het belang van buitenspelen tijdens de TSO; 
• weet u welke spelactiviteiten mogelijk zijn tijdens de TSO; 
• weet u hoe u een spel moet uitleggen; 
• weet u hoe u een spel kunt opstarten en begeleiden; 
• weet u welke materialen u kunt gebruiken. 

TSO/overblijftraining 
15-05-2020 Thema Speltraining in Almere

TSO/ Overblijftraining 
Thema: Omgaan met kinderen die  ADHD en ASS  
(autismespectrumstoornis) hebben PO

Leerlingen met ADHD en met een autismespectrumstoornis (ASS) 
vragen een specifieke begeleiding tijdens de overblijf. Tijdens 
deze training krijgt u als overblijfmedewerker op een basisschool 
meer inzicht in de problematiek van kinderen met ADHD en ASS. 
U krijgt tips en adviezen voor uw pedagogisch handelen om goed 
om te kunnen gaan met kinderen met ADHD en ASS tijdens de 
TSO/ overblijf. 

Na de cursus: 
heeft u inzicht gekregen in de problematiek van ADHD en ASS; 
weet u uw pedagogisch handelen af te stemmen op kinderen met 
ADHD en ASS; 
heeft u tips en adviezen gekregen hoe om te gaan met gedrag dat 
hoort bij ADHD en ASS.

TSO/overblijftraining 
06-03-2020 Thema ADHD/ASS in Almere

TSO/ Overblijftraining 
Thema: Plagen en pesten tijdens de overblijf  PO

Tijdens deze training leert u om als overblijfmedewerker op een 
basisschool plaag- of pestgedrag van kinderen te herkennen en te 
erkennen en dit in positieve zin om te buigen.   
U krijgt inzicht, tips en advies voor uw pedagogisch handelen bij 
plagen en pesten tijdens de TSO/ overblijf. 

Na de cursus: 
•  weet u wat de impact is van pestgedrag op kinderen; 
• kunt u pestgedrag herkennen; 
•  weet u dat pestgedrag zorgt voor een gevoel van onveiligheid 

bij de TSO/ Overblijf; 
• kunt u kinderen aanspreken op hun gedrag; 
•  weet u hoe u pestgedrag tijdens de TSO/ Overblijf kunt  

voorkomen en ombuigen.  

TSO/overblijftraining 
03-04-2020  Thema Plagen en Pesten in Almere 

TSO/ Overblijftraining 
Thema: Omgaan met ruzie tijdens de overblijf PO

 
Inzicht geven in het ontstaan van  kinderruzies tijdens de TSO/ 
overblijf. Overblijfmedewerkers adviezen geven hoe ruzies te 
begeleiden en helpen op te lossen. 

Na de cursus: 
• Heeft u inzicht in het ontstaan van ruzies bij kinderen 
• Weet u wat het effect is van ruzies op kinderen 
• Weet u hoe u ruzies bij kinderen kunt begeleiden 
• Weet u hoe u ruzies bij kinderen kunt helpen oplossen 

TSO/overblijftraining 
21-05-2020 Thema Omgaan met ruzie tijdens de overblijf

TSO/ Overblijftraining Coördinatoren PO

In de coördinatorcursus leert u als coördinator TSO de basisvaar-
digheden met betrekking tot leiding geven, professioneel commu-
niceren, coachen en begeleiden van uw medewerkers. Uw eigen 
ervaring kunt u inbrengen en feedback op krijgen om effectief als 
coördinator overblijf aan de slag te gaan. 

Na de cursus: 
• kunt u leidinggeven aan een overblijforganisatie; 
• kunt u professioneel communiceren, coachen en begeleiden;
• kun t u een jaarplan overblijf met begroting maken. 

TSO/overblijftraining 
31-01-2020 TSO Coördinatoren in Almere

www.voo.nl/cursussen 

Meer informatie?
036-5331500 

scholing@voo.nl

www.voo.nl/cursussen 

Advies op maat voor uw medezeggenschap 

Met de VOO Servicekaart kunt u 5 uur begeleiding en 
advies van de VOO aanvragen. De Servicekaart is er 
speciaal voor MR’en, besturen en raden van toezicht 
die hulp kunnen gebruiken.

Medezeggenschapsdag in het Onderwijsmuseum 

Op zaterdag 18 april kunt u onze MR-cursussen  
volgen in het prachtige Nationaal Onderwijsmuseum  
in Dordrecht. U krijgt hierbij de hele dag gratis  
toegang tot het museum.

Maak gratis gebruik van onze helpdesk

Na afronding van uw cursus kunt u vier weken lang 
gratis gebruik maken van onze helpdesk. Hier kunt  
u al uw vragen stellen aan onze deskundigen.

MR en jaarverslag PO/VO

 
MR-leden leren hoe zij het jaarverslag – dat onder meer bestaat 
uit de jaarrekening en een continuïteitsparagraaf – moeten lezen, 
beoordelen en hier vragen over te stellen.
 
Na de cursus: 
•  kunt u als MR-lid de financiële stukken vanuit MR-perspectief 

beter beoordelen; 
•  kunt u als MR-lid anticiperen op ontwikkelingen in de komende 

jaren; 
•  kunt u als MR-lid de continuïteitsparagraaf beter analyseren.  

MR en jaarverslag 
26-03-2020 MR en Jaarverslag in Almelo
14-05-2020  MR en Jaarverslag in Almere 
12-06-2020  MR en Jaarverslag in Almere 
02-03-2020 MR en Jaarverslag in Groningen
17-03-2020 MR en Jaarverslag in Nijmegen
15-04-2020 MR en Jaarverslag in Rotterdam
11-05-2020 MR en Jaarverslag in Utrecht

Het ambitiegesprek PO/VO

 
Het optimaliseren van het medezeggenschapsproces door de ge-
zamenlijke inzet van directeur en MR met als uiteindelijk doel bij te 
dragen aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs op school.   
 
Na de cursus:  
•  kennen de partijen elkaars opvattingen ten aanzien van de rol en 

functie van de medezeggenschap in het algemeen en die van de 
medezeggenschapsraad  binnen de school in het bijzonder; 

• zijn de wederzijdse verwachtingen helder; 
• zijn er concrete en werkbare afspraken gemaakt; 
• is er afgesproken hoe en wanneer er geëvalueerd wordt. 



MR Start PO/VO

MR Compleet PO/VO

MR Effectief PO/VO

MR en begroting PO

MR en jaarverslag PO/VO

Relatie MR, BG, RvT Gouden 
governance driehoek PO/VO

Volg het onderwijsgeld PO/VO

MR en de achterban PO/VO

TSO/ Overblijftraining Start PO

TSO/ Overblijftraining Speltraining buitenspelen PO

TSO/ Overblijftraining 
Omgaan met kinderen die ADHD en ASS hebben PO

28-01-2020 MR Start in Alkmaar
22-01-2020 MR Start in Almelo
13-03-2020 MR Start in Almere
29-05-2020 MR Start in Almere
19-02-2020 MR Start in Amersfoort
03-03-2020 MR Start in Amsterdam
12-05-2020 MR Start in Apeldoorn
26-05-2020  MR Start in Arnhem
30-01-2020  MR Start in Assen
04-03-2020  MR Start in Delfzijl
11-06-2020  MR Start in Den Bosch
29-01-2020  MR Start in Den Haag
18-05-2020  MR Start in Den Haag
27-01-2020  MR Start in Eindhoven
05-03-2020  MR Start in Emmen
13-05-2020  MR Start in Groningen
14-05-2020  MR Start in Haarlem
22-01-2020  MR Start in Hellevoetsluis
23-04-2020  MR Start in Hengelo
15-06-2020  MR Start in Leeuwarden
09-03-2020  MR Start in Leiden
21-01-2020  MR Start in Maastricht
04-03-2020  MR Start in Oss
04-06-2020  MR Start in Purmerend
11-05-2020  MR Start in Roosendaal
18-02-2020  MR Start in Rotterdam
11-06-2020  MR Start in Rotterdam
26-05-2020  MR Start in Sittard-Geleen
26-03-2020  MR Start in Tilburg
18-06-2020  MR Start in Utrecht
20-01-2020  MR Start in Utrecht
16-06-2020  MR Start in Vlissingen
23-04-2020  MR Start in Weert
16-04-2020  MR Start in Wolvega
11-03-2020  MR Start in Zwolle
18-03-2020  MR Start in Venlo
16-05-2020  MR Start in Zwolle
18-04-2020   MR Start Dordrecht  

11-03-2020  Medezeggenschap voor bestuurders en  
schoolleiders in Almere PO

01-04-2020  Medezeggenschap voor bestuurders en  
schoolleiders in Utrecht PO 

15-04-2020  Medezeggenschap voor bestuurders en  
schoolleiders in Utrecht VO

21-1-2020  MR Compleet in Maastricht  
(tweede avond 4 feb 2020)

28-1-2020  MR Compleet in Alkmaar  
(tweede avond 11 feb 2020)

18-2-2020  MR Compleet in Rotterdam  
(tweede avond 19 mrt 2020)

19-2-2020  MR Compleet in Amersfoort  
(tweede avond 10 mrt 2020)

3-3-2020  MR Compleet in Amsterdam  
(tweede avond 8 apr 2020)

23-4-2020  MR Compleet in Hengelo  
(tweede avond 14 mei 2020)

13-5-2020  MR Compleet in Groningen  
(tweede avond 24 juni 2020)

13-3-2020  MR Compleet in Almere  
(tweede dag 3 april 2020) 

11-02-2020 MR Effectief in Alkmaar
03-04-2020  MR Effectief in Almere 
10-03-2020 MR Effectief in Amersfoort
08-04-2020 MR Effectief in Amsterdam
24-06-2020 MR Effectief in Groningen
14-05-2020 MR Effectief in Hengelo
04-02-2020 MR Effectief in Maastricht
09-01-2020 MR Effectief in Roosendaal
19-03-2020 MR Effectief in Rotterdam
18-04-2020 MR Effectief in Dordrecht

18-02-2020 MR en Begroting in Apeldoorn
10-02-2020 MR en Begroting in Groningen 
21-01-2020 MR en Begroting in Den Haag
28-01-2020 MR en Begroting in Utrecht
16-01-2020 MR en Begroting in Wolvega
30-01-2020 MR en Begroting in Amsterdam
09-03-2020 MR en Begroting in Den Bosch

26-03-2020 MR en Jaarverslag in Almelo
14-05-2020  MR en Jaarverslag in Almere 
12-06-2020  MR en Jaarverslag in Almere 
02-03-2020 MR en Jaarverslag in Groningen
17-03-2020 MR en Jaarverslag in Nijmegen
15-04-2020 MR en Jaarverslag in Rotterdam
11-05-2020 MR en Jaarverslag in Utrecht

26-03-2020 MR en Jaarverslag in Almelo
14-05-2020  MR en Jaarverslag in Almere 
12-06-2020  MR en Jaarverslag in Almere 
02-03-2020 MR en Jaarverslag in Groningen
17-03-2020 MR en Jaarverslag in Nijmegen
15-04-2020 MR en Jaarverslag in Rotterdam
11-05-2020 MR en Jaarverslag in Utrecht

29-05-2020  Volg het Onderwijsgeld in Almere 
05-06-2020  Volg het Onderwijsgeld in Almere
14-01-2020 Volg het Onderwijsgeld in Apeldoorn
22-01-2020 Volg het Onderwijsgeld in Den Haag 
27-01-2020 Volg het Onderwijsgeld in Leeuwarden 
30-01-2020 Volg het Onderwijsgeld in Maastricht 
11-03-2020 Volg het Onderwijsgeld in Utrecht  
06-04-2020 Volg het Onderwijsgeld in Emmen 
18-04-2020   Volg het Onderwijsgeld in Dordrecht 

02-03-2020 MR en Achterban in Almere 
16-03-2020 MR en Achterban in Den Bosch
11-03-2020 MR en Achterban in Utrecht
18-04-2020  MR en Achterban in Dordrecht

Medezeggenschap 
voor bestuurders 
en schoolleiders PO/VO

31-01-2020 TSO Coördinatoren in Almere

TSO/ Overblijftraining 
Plagen en pesten tijdens de overblijf PO

TSO/ Overblijftraining Coördinatoren PO

TSO/ Overblijftraining Omgaan met ruzie  
tijdens de overblijf PO

www.voo.nl/cursussen 

Trainingen 
Medezeggenschap Overblijftrainingen

Meer informatie

Wilt u meer informatie over een cursus? Neem contact op met 
het cursusbureau via 036-5331500 of scholing@voo.nl

In-company en maatwerk

Alle vermelde cursussen kunnen ook als In-company training bij u op 
locatie worden verzorgd. Uiteraard is het dan ook mogelijk de cursus  
op maat te maken voor uw situatie. Neem hiervoor contact op  
met 036-5331500 of scholing@voo.nl

07-02-2020 TSO Start in Almere

15-05-2020 Thema Speltraining in Almere

06-03-2020 Thema ADHD/ASS in Almere

03-04-2020  Thema Plagen en Pesten in Almere 

21-05-2020 Thema Omgaan met ruzie in Almere


