Onleesbaar? Klik hier

vormingsaanbod 15-05-16 tot 30-06-16

Beste onthaalouder,
Beste organisator van een kinderdagverblijf,
Gezien ons enkele malen het bericht bereikte dat onze uitnodigingen per mail niet zijn
aangekomen, sturen wij u via deze nieuwsbrief nog eens het overzicht van komende vormingen.
Had u het toch ontvangen, negeer dan snel dit bericht en geniet van het weekend.
Vanaf september komt een nieuw aanbod en zullen onderstaande vormingen niet meer herhaald
worden.
Heeft u zelf voorstellen of ideeën? U mag deze ten allen tijde
administratie@unieko.be. Dan kijken we samen met u wat we kunnen realiseren.

mailen

Warme groeten,
.
Tine
Administratief medewerker







Digitaliseren in de opvang
Levensreddend Handelen
Voorlichtingssessie FAVV
Wondzorg
Ziek kind in de opvang

Digitaliseren in de opvang
Leden 10euro; niet-leden 15euro
Wenst u met uw opvang het digitale tijdperk in te gaan?
Of gebruikt u reeds een pc en/of software maar wenst zich verder te informeren?
Kom dan zeker eens horen wat allemaal mogelijk is.
.

naar

Administratie op een correcte manier, tijdsbesparend en altijd bij de hand.
Registratie van kinderen, ouders en medewerkers
Identificatiegegevens, medische fiches, contracten, enz...
Betaald of niet betaald?
Opvangplannen van de kinderen en werkschema's medewerkers
Communicatie met de ouders
Facturatie en attesten
Rapportering van de dag
Voorrangsregel en korfdagen
.
Het kan allemaal eenvoudiger!
19-05-2016: Oostkamp

31-05-2016: Ieper

14-06-2016: Zingem

16-06-2016: Ronsele

UP

Levensreddend Handelen
Leden 25euro; niet-leden 35euro
Snel en correct handelen in LEVENSBEDREIGENDE situaties




Op een actieve wijze worden de grondbeginselen van reanimatie cfr. ERC richtlijn
2015 in verschillende situaties aangereikt en ingeoefend.
Correct handelen bij verstikking, verslikking,... aangeleerd.
Volgens richtlijnen K&G

Dankzij de jarenlange samenwerking met Rescue België zijn we zeker van een kwalitatieve
vorming.
18-05-2016: Melle

25-05-2016: Boom

25-05-2016: Oudenburg

23-06-2016: Wechelderzande

UP

Voorlichtingssessie FAVV

Leden 10euro niet-leden 17euro
Een opfrissing? Een ondersteuning? Nog niet zo duidelijk?
Deze vorming is reeds doorgegaan in West-Vlaanderen en in Limburg en kende groot succes.
Aanwezigen waren zeer tevreden over de vorm en de inhoud van de bijscholing.
En wie kan dit beter aan de vrouw/man brengen dan het FAVV zelf!




Hoe de autocontrolegids in praktijk moet omgezet worden.
Wat met de wettelijke verplichtingen?
Hoe moet men omgaan met allergenen?
Met ruim tijd voor vraagstelling!

(het zijn de laatste, profiteer ervan)

31-05-2016: Aalst

21-06-2016: Malle

UP

Wondzorg
Leden 20euro niet-leden 35euro
Levensreddend handelen is een
levensbedreigende handelingen niet.

verplichte

vorming,

vorming

wondzorg

en

niet-

Het ene kan echter niet zonder het andere, daarom organiseert UnieKO deze vorming in elke
provincie.
Hoe moet je snel en correct handelen bij een gekwetst kind?





Op een actieve wijze worden de grondbeginselen van eerste hulp aan een gekwetst
kind aangereikt en dit aangepast aan de leeftijd en de situatie.
Doelgerichte accenten in eerste hulp naar kinderen
Doelgerichte accenten naar scholen, kinderdagverblijven en onthaalouders
Belang en samenstelling van de eerste hulp- koffer

21-06-2016: Ekeren

22-06-2016: Ingelmunster

23-06-2016: Ronsele

29-06-2016: Melle

UP

Ziek kind in de opvang
Leden 12euro niet-leden 20euro
Allen worden we geconfronteerd met kinderen die ziek naar de opvang komen. En dan?
Wat kan en wat kan niet. De ziekteklapper geeft uitleg, de dokter schrijft attesten, er zijn
richtlijnen bij koorts maar soms blijft het echt onduidelijk om er een beleid rond op te
stellen. Of moeilijk om een ouder te overtuigen wat best is voor het kind.
Deze vorming wordt interactief gebracht en gaat verder op voorbeelden uit het werkveld.




Vertrekkende van eigen ervaringen wordt kennis en inzicht van de meest
voorkomende kinderziekten opgefrist
Alarmerende infectietekenen worden uitgelegd en gevisualiseerd
Met een waarnemingstabel wordt aangetoond wat men kan beluisteren, voelen, zien?
Wat men kan doen? En evenzeer wat men niet mag doen!

De richtlijnen van K&G worden toegelicht.
Een ideale vorming voor wie het nog niet allemaal weet...
26-05-2016: Ronsele

01-06-2016: Landen

11-06-2016: Ooigem

UP

Inschrijven kan vlot via de website. Klik op een vorming naar keuze en log in als lid. Of u
schrijft u in zonder login en maakt kennis met onze organisatie. De inschrijving verloopt
automatisch, u ontvangt een bevestigingsmail met de betalingsmodaliteiten. Na het volgen van
de vorming & de betaling ontvangt u automatisch het attest.
En als lid krijgt u natuurlijk een fikse korting: LID WORDEN?
Nog vragen? één adres: administratie@unieko.be
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Indien u deze nieuwsbrief wenst door te sturen naar een kennis, klik dan hier
Indien u deze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier

