
 

Inspiratiedag voor TSO coördinatoren 

 

 

Op woensdag 24 januari 2018 verwelkom ik je graag tijdens de 5e inspiratiedag voor 

TSO coördinatoren. Ik heb er weer veel zin in.! Het zijn namelijk altijd bijzondere en 
mooie dagen. Je bent in een andere omgeving. Je bent een dag lang gefocust bezig met 
de TSO. Je gaat met ideeën, tips en informatie naar huis. 

 

De dag is echt iets voor jou: 
• Als het je leuk en fijn lijkt om eens een dag lang samen met collega coördinatoren 

van gedachten te wisselen 

• Als je een vraag hebt waar je graag antwoord op wilt krijgen 

• Als jij wel wat tips en tools kan gebruiken voor het coachen van vrijwilligers 

• Als jij je wilt verdiepen in contacten met leerkrachten 

• Als jij graag met nieuwe ideeën en energie aan de slag gaat 
  

 

 

 

Wil jij er bij zijn?  

Let op! Je kunt je tot en met 16 januari aanmelden. Dus reserveer een van de maximaal 
vijftien plaatsen voor deze inspirerende dag!   
 

 
Ochtendprogramma van 9.30 – 12.00 uur: De markt van halen en brengen (een 
blijvertje) 

o stel je vraag of leg een situatie voor aan collega coördinatoren. 
o iedereen denkt met je mee! 

o wat loopt bij jouw TSO heel goed (een zogenaamde Best Practice) en kan een tip 

zijn voor de collega’s? 

o opdrachten 

 

Middagprogramma van 13.00 - 16.00 uur: Werksessies 
  

o professionaliseren van vrijwilligers, wat komt daar bij kijken? 

o werken met de 14 vaardigheden kaartjes 

o contact met leerkrachten 

o een moeilijk gesprek en casus oefenen 

 

Kosten 



 

€ 150,00 excl. btw per deelnemer. Deze prijs is inclusief:  
-Werkmap 
-14 vaardigheden kaartjes  

-Survivalgids voor de TSO 
-Koffie en thee 
-Lunch 

-Bewijs van deelname, 
  

 

Locatie 

De Ondernemerswinkel aan het Westeinde 10 in Den Haag. Er is parkeergelegenheid in 2 
parkeergarages in de nabijheid. Kom je met openbaar vervoer? Het is slechts 3 minuten 

lopen vanaf tramhalte Grote Markt. 

 

  

Interesse? 

Je kunt jezelf of meerdere collega’s aanmelden bij simone@expeditieopvoeden.nl onder 
vermelding van: 

• naam, voornaam en geboortedatum van de deelnemer(s) . 
• naam en adresgegevens van de school of organisatie als zij de factuur willen 

ontvangen. 

• jouw vraag of best practice als je dat op dit moment al weet. 

 

Na de inschrijving ontvang je een bevestigingsmail. 

 
Ken je mensen voor wie deze dag interessant kan zijn?  
Stuur dit bericht gerust door! 

Graag tot 24 januari! 
  
Saskya Wiegel 

Expeditie Opvoeden, iedere dag een avontuur! 
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