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Arnhem,  augustus 2014 
 
 
 
 
Beste betrokkene, 
 
Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2014-2015. We hebben het vorig schooljaar geëvalueerd 
en antwoord gegeven op de vragen: Wat doen we komend schooljaar op welke manier en 
welke specifieke doelen stellen we onszelf? 
 
LeukOmteLeren Weekendschool Arnhem richt zich met dit jaarplan op de kansen 
en mogelijkheden om de kwaliteit binnen de Weekendschool te vergroten. 
 
Op de komende drie pagina’s wordt concreet gemaakt welke doelen LeukOmteLeren 
Weekendschool haarzelf komend schooljaar stelt en op welke wijze zij kwaliteit brengt in 
haar organisatie. 
 
Wij wensen u nieuwsgierigheid en betrokkenheid bij het lezen ervan! 
 
 
 
Bestuur LeukOmteLeren 
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Algemeen 

Missie 
LeukOmteLeren biedt inspiratie en motivatie aan kinderen om te 
blijven leren voor een kansrijke toekomst, voor kinderen voor wie dit geen 
vanzelfsprekendheid is.  

Visie 
Weten wat je kunt en wat je wilt, motiveert. Daarom biedt LeukOmteLeren een programma 
gericht op horizonverbreding en het verkennen van eigen talenten. De kennismaking met 
interessante mensen uit de samenleving en het bedrijfsleven zorgt ervoor dat het kind een 
bredere blik krijgt op zijn mogelijkheden. LeukOmteLeren zorgt voor deze ontmoetingen door 
een werkwijze die naast deze verbreding van de omgeving, het talent van het kind centraal 
zet en ontwikkelt. Kinderen en professionals inspireren elkaar hierbij.  

Doelgroep 
De kinderen die meedoen aan LeukOmteLeren Weekendschool Arnhem zitten op een van de 
scholen die onder het onderwijsachterstandsbeleid van de gemeente Arnhem vallen. De 
kinderen die worden uitgenodigd hebben mogelijkheden in zich om zich te ontwikkelen, zijn 
leergierig en slim en hebben een intrinsieke motivatie om te leren. De kinderen hebben 
allemaal een verschillende achtergrond. Het aantal deelnemers per groep beslaat maximaal 
25 jongeren tussen de 10 en 14 jaar. 

Hoe doen we dit? 
LeukOmteLeren biedt een driejarig traject.  
De eerste twee jaar bestaan uit een programma met als uitgangspunt 22 zondagmiddagen 
per jaar. Elke zondag ervaren de kinderen onder leiding van een inspirerende gastdocent uit 
regio Arnhem een nieuw boeiend beroep.  
In het derde jaar bieden wij een individueel traject waarin de jongeren samen met een voor 
hen speciaal geselecteerde buddy een programma op maat doorlopen. 
 
LeukOmteLeren wordt gedragen door tientallen enthousiaste vrijwilligers, betrokken 
sponsoren en een bevlogen team en toezichthoudend stichtingsbestuur. 
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Specifiek 
 

Terugdringen uitval 
LeukOmteLeren heeft dit jaar als missie om de uitval van leerlingen 
terug te dringen. Uitgangspunt voor dit schooljaar is het behouden van 80% van haar 
leerlingen t.o.v. de start van het schooljaar.  
 
Werving van de eerstejaarsgroep zal plaatsvinden op 16 basisschoollocaties die vallen binnen 
het Onderwijs Achterstanden Beleid. We richten ons op de selectie van minimaal 20 en 
maximaal 25 groep zeven leerlingen. De werving en selectie zal extra scherp worden ingezet 
om zeker te zijn van het bedienen van de juiste doelgroep en om uitval van leerlingen, sterk 
terug te dringen.  
 
Het derde leerjaar zal starten vanuit een intensieve werving en selectie van voldoende sterke 
buddy’s zodat alle jongeren gelijktijdig het derde leerjaar kunnen starten. De bijeenkomsten 
voor buddy’s en de individuele ondersteuning zijn gericht op sturing en begeleiding om uitval 
te voorkomen en kwaliteit van activiteiten te waarborgen. 

Versterken organisatie en lesprogramma 
De jaarcoördinator is vanaf dit schooljaar verantwoordelijk voor de planning, de opzet, de 
uitvoering en de evaluatie van het lesprogramma. Hiermee creëren we een doorgaande lijn 
per jaargroep. De inhoud van de lesprogramma’s en de samenhang tussen de 
lesprogramma’s kan hierdoor groeien. De betrokkenheid en de continuïteit richting de 
jaargroep, de begeleiders en de gastdocenten kan met deze aangepaste 
verantwoordelijkheid worden vergroot. 
 
De jaarcoördinatoren worden aangestuurd door de programmamanager die verantwoording 
aflegt aan het bestuur. Het bestuur zal komend schooljaar een nadrukkelijker positie 
aannemen als toezichthoudend bestuur nadat zij de afgelopen jaren noodgedwongen 
betrokken was bij de uitvoering. Hierdoor zal een heldere werkstructuur ontstaan. 
 
Komend schooljaar staan er 17 zondagmiddagen gepland. Deze zijn met vijf verminderd 
t.o.v. voorgaande jaren. Hierdoor komen uren vrij die noodzakelijk zijn om de betaalde 
werkzaamheden te kunnen blijven bekostigen. Er zal worden geselecteerd op programma en 
op thema vanuit de gedachte “de beste programma’s blijven staan en dienen als voorbeeld 
voor uitbreiding”. 

Behouden vrijwilligers 
Dit jaar zal LeukOmteLeren investeren in het opstellen van een Handboek voor betrokkenen. 
Hierin zal de herkomst van de Weekendschool en de uitgangspunten worden beschreven 
even als de veranderingen op organisatie en inhoud vanaf de start in schooljaar 2004-2005. 
Dit handboek maakt helder waarom we doen wat we doen en kan als basisstuk dienen om 
kwaliteit, ook in de toekomst, te waarborgen. 
 

Het contact met Arnhem International School zal worden hersteld waardoor studenten de 
kans krijgen een maatschappelijke bijdrage te leveren als wereldburgers en onze leerlingen 
de kans krijgen Engelstalig ervaringen uit te wisselen. 
 
Vrijwillig ≠ vrijblijvend. Dit geldt als basisgedachte bij LeukOmteLeren in samenwerking met 
welke betrokkene dan ook. We streven naar een daadwerkelijke betrokkenheid voor een 
periode van drie jaar. 
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Deskundigheidsbevordering van vrijwilligers zal worden 
gestimuleerd. LeukOmteLeren stelt haarzelf tot doel de 
betrokkenheid van vrijwilligers te verhogen. We streven naar een 
meetbare verhoging van 30% (o.a. aanwezigheid bijeenkomsten) 
ten opzichte van vorig jaar. 

Meting en evaluatie 
Komend schooljaar zal LeukOmteLeren Weekendschool Arnhem aandacht hebben voor 
meting en evaluatie.  
We gaan gebruik maken van een instrument exclusief ontwikkeld voor onze Weekendschool 
waarbij we in de eerstejaarsgroep starten met een 0-meting. 
Het derde jaar zal geëvalueerd worden op organisatie, inhoud, aansturing en begeleiding en 
vastgelegd worden in een rapport. 
Ieder lesprogramma zal komend jaar nabesproken worden met de gastdocent en worden 
besproken op de dag zelf met de begeleiders en de jaarcoördinator om waar nodig te 
worden aangepast. 
Het financieel jaarverslag zal worden aangevuld met een inhoudelijk jaarverslag. 

Financiën 
De weekendschool stelt tot doel het komend schooljaar drie sponsoren aan zich te binden als 
jaargroepdonateur. Dit betekent een jaarlijkse inkomstenbron van minimaal €15.000,-  voor 
een periode van drie jaar. De jaargroepdonateur is tevens betrokken in het leveren van 
mankracht op de zondagmiddagen en het verzorgen van een zondag als gastdocent. 
 
Het bestuur van LeukOmteLeren gaat actief een rol spelen in de werving van donateurs op 
zowel de korte als de lange termijn.  
Daarnaast zal zij actief een rol spelen in de fondswerving met het oog op het mogelijk (door 
overmacht) wegvallen van sponsoring door de drie woningbouwcorporaties in de nabije 
toekomst. 
Het bestuur onderzoekt komend schooljaar de mogelijkheden met betrekking tot het 
voortbestaan van de weekendschool in bestaande en/ of andere vorm. 
 
 

 

 

 


