
 

Agenda 2019-2020 
 
Woensdagavond,  A,  Woensdagavond,  B,  Donderdagavond, C,   
 

   

 

Groep A 
woensdag     I** 

Groep B 
woensdag     III** 

Groep C 
donderdag   II** 

Les 1 
Les 1  
Les 2 
Les 3 
Les 4 
Les 5 
Les 6* 

     EXTRA EHaK 
        Inhaal les 

Les 6*        

 
 
 
 
 
 

 donderdag 26-9* 
begint 
  9-10 
13-11 
8-1 
 5-2 

       Wo       4-3 

                 25-3  
                 15-4 

 om 19.45 

donderdag dag 26-9* 
om 

30-10 
20-11 
29-1 
19-2 

            Wo      4-3  
                      25-3  
                     15-4 

aanwezig 

 donderdag dag 26-09* 
kwart voor 8 

17-10 
 7-11 

                  16-1 
                  13-2 

        Wo      4-3 
                 25-3  
                 15-4 

 
**De lesavond van groep A is als eerste, die van groep C als tweede en groep B is het 
laatste aan de beurt., m.u.z. van les 3. 
 

Omdat het maar 6 lessen zijn, wordt van een ieder verwacht dat zij/hij ook alle lessen zal volgen 

 voor de verlenging van zijn/haar diploma. Anders zal d.m.v een toets de competentie gecheckt 

worden(toets kost € 50,00). 

Iedereen is verantwoordelijk voor het controleren van zijn aantekening op de presentielijst. 

Géén aantekening op de lijst, betekent  dat je niet geweest bent en dus misschien tekort komt 

voor een eventuele verlenging. 

 
Les 1; de quizzz – voor alle groepen op donderdag 26 september bij het Stanislas college. 

P.C.Boutenslaan 201/203 te Rijswijk.(dat is de school aan de andere kant van het stationsdak) 

Les 2; bewustzijnsstoornissen                       Tini 

Les 3; Hoe ga je om met een slachtoffer       Marcel 

Les 4; Verbandleer   + hitte                            Dineke                                      

Les 5; reanimatie                                            Marion 

Les 6; jaarvergadering met lezing  

 

Aanvang lessen: 20:00 uur , maar de eerste les begint om KWART VOOR 8 en de laatste 

les begint stipt op tijd, dus wordt iedereen dan verwacht om 19.45 uur. 

Extra: Woensdag 25-3, Eerste Hulp aan Kinderen door Tini. Net als in het afgelopen jaar is  

iedereen met interesse welkom. 

We moeten u er allemaal wel op wijzen dat deze les NIET gebruikt kan worden als INHAALLES. 

 

Het blijkt dat, afgelopen jaren, leden één of meerdere lessen missen per seizoen, veelal met een 

logische reden. Het Oranje Kruis wil graag dat wij de competentie van de leden waarborgen. Het 

Oranje Kruis wil dit ook kunnen controleren. Dit kunnen ze o.a. doen, door onze leden-

aanwezigheids- administratie te controleren en om één van onze lessen bij te wonen.  

 
De inhaal les is voor degene die een les heeft gemist. 

 

Kijk ook eens op onze website www.ehborijswijk.nl en op de site www.ehbo.nl waar je van alles kunt 

nalezen, ook de richtlijnen volgens het Oranje Kruis. 

 
Namens het bestuur: Tini, Nettie en Guido. 

http://www.ehborijswijk.nl/
http://www.ehbo.nl/

