OPLEIDINGSPROGRAMMA 2018 - 2019

HERHALINGSLESSEN - EHBO NOOTDORP - SEIZOEN 2018 / 2019
LESTIJD: 19:30 - ± 21:30 UUR
DATUM

ONDERWERPEN

LOCATIE

05-09-18

Opening seizoen, jaarvergadering en lezing.

Sint Jozefschool Nootdorp

26-09-18

Les 1

Workshops “Wat is mijn niveau als EHBO-er”

Scouting Nootdorp

17-10-18

Les 2

Competentie gericht trainen

Sint Jozefschool

14-11-18

Les 3

Reanimatie scenario’s 1-B aanmelden!

Sint Jozefschool

21-11-18

Les 3

Reanimatie scenario’s 2-B aanmelden!

Sint Jozefschool

19-12-18

Les 4

Verleen verantwoord eerste hulp

Sint Jozefschool

23-01-19

Les 5

Warme maar vooral koude letsels

Sint Jozefschool

20-02-19

Les 6

Verbandleer, bloedingen en hygiëne

Sint Jozefschool

20-03-19

Les 7

Ziekten en gevolgen

Sint Jozefschool

10-04-19

Les 8

Flauwte, hersenletsel of diabetes

Sint Jozefschool

08-05-19

Inhaal les u wordt hiervoor uitgenodigd

Sint jozefschool

22-05-19

Extra training voor event inzet aanmelden!

Verrassing

14-06-19

BBQ

Moet nog door het bestuur een besluit overgenomen worden!

Informatie EHBO-herhalingslessen:
De herhalingsopleidingen worden weer verzorgd door 2, 3, 4 of meerdere instructeurs.
De avonden bestaan uit een gedeelte theorie max: 45 min. en een praktijkdeel.
De groep wordt voor of na de pauze verdeeld in twee groepen.
Zorg dat u op tijd aanwezig bent we starten om 19:30 uur!
Note: De reanimatie les wordt dit jaar verdeeld in 4 groepen. Tijdens de ledenvergadering kunt u zich
inschrijven. Vol=Vol. Indien u niet of niet aanwezig kunt zijn wordt u door ons ingedeeld en in kennis gesteld!
Alle avonden zijn verplicht!
Indien u door omstandigheden niet aanwezig kunt zijn dan dient u dit
vroegtijdig per mail aan te geven bij het secretariaat. ehbo.nootdorp@outlook.com
In principe kun je nu niet meer wisselen per groep omdat dit een onevenredig aantal per les geeft!
Maar als je echt niet je geplande les kan volgen kan het secretariaat een uitzondering maken.
Competentietest:
Indien blijkt dat u regelmatig niet in staat bent geweest om alle verplichte uren, die nodig zijn voor verlenging
van het diploma, bij te wonen is er de mogelijkheid van een competentietest. De reanimatietraining dient u
echter voor de verlenging van uw diploma altijd gevolgd te hebben. Dit is een regel van het Oranje Kruis.
Tijdens een dergelijke test wil de kaderinstructeur zien of alle geëiste vaardigheden aanwezig zijn en zonder
problemen kunnen worden uitgevoerd. Bovendien wordt de theoretische kennis getest. Wanneer alles in orde
wordt bevonden kan het diploma worden verlengd. Zo niet dan zal in samenspraak met de kaderinstructeur
gezocht worden naar een oplossing.
Aan het einde van het lesseizoen wordt deze test, indien nodig, georganiseerd.
De kosten bedragen € 35,00 per kandidaat.
Lesgeld:
Het lesgeld voor de herhalingsopleiding bedraagt € 70,00 en dient vóór 1
september a.s. te zijn voldaan.
Vraag even bij uw zorgverzekering na of u een deel van het lesgeld kunt
declareren.

Secretariaat:
Email: ehbo.nootdorp@outook.com
Tel: 06-14802021
www.ehbo-nootdorp.nl

