Geachte cursist
U heeft aangeven interesse te hebben voor een cursus EHBO bij kinderen. Deze opleiding heeft u
nodig als gastouder, kraamhulp en voor andere medewerkers van kinderopvang.
Het is de bedoeling dat u thuis de hand out gaat leren, wij verzorgen tijdens de lessen de praktijk en
overhoren of u de theorie kent.
Tijdens de lesdag wordt u steeds getest of u alles competent uitvoert., is alles competent dan zal het
diploma worden aangevraagd.
Het duurt dan meestal ongeveer 3 tot 6 week voor dat ik de diploma’s krijg van Het Oranje Kruis.
Het Oranje Kruis behoud zich het voorrecht er soms langer over te doen.
De lessen worden gegeven bij Landstede, ossenkamp 5, Zwolle
U kunt daar op de parkeerplaats of op de parkeerplaats van het zwembad parkeren.
De dagcursus start om 9 uur en eindigt `rond 16 00 uur, de avond cursus is van 19.00 uur tot 22.00
uur, tenzij anders wordt vermeld op de site.
Deze tijden liggen niet vast, werkt u snel - is de groep klein dan kan het zijn dat we sneller klaar zijn.
U betaald dus niet voor het aantal uren maar voor de cursus.
De kosten voor de cursus zijn €85,00. Dit bedrag is voor de cursus, het boek en het examen en het
diploma. Het bedrag dient vooraf aan de cursus op bovenstaand rekeningnummer gestort te worden.
Nl 31 ABNA 0512137498 tav c. lange
Soms zijn er afspraken met het gastouder bureau over de betaling.
Voor informatie Informeer bij uw gastouder bureau, ook het gastouderbureau moet vooraf betalen.
U dient dit zelf te regelen en de betaling moet ook dan vooraf worden gedaan. U kunt ook contant
betalen, we hebben geen pinautomaat. Koffie en thee is op de locatie,, een lunch moet je zelf
meebrengen. Deze kun je ook kopen bij de catering.
Om te oefenen moeten we op de grond liggen. Het is dus aan te raden lekkere warme makkelijke
kleding te dragen.
Mocht u nog vragen hebben dan vernemen we dat graag.
Anders hopen wij u graag te ontvangen tijdens de cursus.

Met vriendelijke groeten
Carla en Roelf de Boer

