Workshop PATS: Motiveren
bij schoolziekteverzuim
Om effectief volgens de PATS-methode te werken, is het belangrijk dat alle
mentoren, zorgcoördinatoren of anderen die op school verzuimgesprekken
voeren de workshop Motiveren bij schoolziekteverzuim volgen. De praktijkgerichte
workshop leert de deelnemers hoe zij ziekteverzuim vroegtijdig bespreekbaar
kunnen maken bij leerlingen en hun ouders.
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• Kosten: €1.200
Voor scholen in Rotterdam betaalt de gemeente Rotterdam deze workshop eenmalig.
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