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INLEIDING 

 

Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van LeukOmteLeren Weekendschool Arnhem. Het 

betreft een evaluatie van het schooljaar 2014-2015.  

In dit jaarverslag wordt ingegaan op de organisatie en de structuur waarbinnen het 

afgelopen schooljaar is gewerkt om uitvoering te geven aan de visie en de missie van de 

Weekendschool. 

 

Alle vaste vrijwilligers van LeukOmteLeren Weekendschool Arnhem zijn dit schooljaar 

uitgenodigd een digitale vragenlijst in te vullen. Deze registratie geeft ons zicht op de 

ervaringen ten aanzien van programma, doelgroep, aansturing en wensen met betrekking tot 

organisatie en inhoud. Resultaten zijn verwerkt in het jaarverslag dat voor u ligt. 

 

De leerlingen vervullen de belangrijkste rol binnen de Weekendschool. Ook zij zijn 

meegenomen in een vorm van meting en registratie. 

 

Er is specifiek aandacht voor de uitvoering van het Jaarplan, zoals deze voor de start van het 

schooljaar 2014-2015 is opgesteld.  

Welke doelen hebben wij op welke manier, samen met u als betrokkene, bereikt? 

 

 

Namens bestuur en medewerkers, 

 

 

 

Anneke Polman 
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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 onderwijsachterstandenbeleid 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. 

Schooljaar 2014-2015 bestond uit  

54 deelnemers woonachtig in zes  

verschillende wijken in Arnhem. 

 

Aanbod 

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. 

 

In schooljaar 2014-2015 is een aantal nieuwe verbindingen gemaakt met bestaande 

Arnhemse initiatieven, c.q. organisaties. Zo is er een verbinding gelegd met de opleiding 

Event Marketing van RijnIJssel waardoor twee studenten als examenopdracht de diplomering 

van LeukOmteLeren hebben georganiseerd. Via een samenwerking met stichting Enjoy werd 

keuken en restaurant bemand door derdejaars van de Weekendschool waardoor 

wijkbewoners en genodigden een avond konden dineren in Klarendal. De samenwerking met 

Arnhem International School werd hersteld waardoor een zestal studenten een 

maatschappelijke stage konden lopen binnen LeukOmteLeren en de zondagen voor de groep 

tweedejaars door hen werden ondersteund. 
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ORGANISATIE 

 

De Stichting 

LeukOmteLeren Weekendschool Arnhem is een initiatief van de Arnhemse Uitdaging 

(Rijnstad) en Ondernemers Kontakt Arnhem samen met de schoolbesturen van De Basis 

(Primair onderwijs), Quadraam (Voortgezet onderwijs) en de gemeente Arnhem. In 2004-

2005 is een pilot gestart, welke in het najaar van 2005 navolging heeft gekregen met de 

start van het eerste officiële jaar. De stichting kent een toezichthoudend bestuur met vijf 

leden waarin het onderwijs en het bedrijfsleven vertegenwoordigd zijn.  

Schooljaar 2014-2015 heeft het bestuur een nadrukkelijker positie ingenomen als 

toezichthoudend bestuur nadat zij de afgelopen jaren noodgedwongen betrokken was bij de 

uitvoering. Hierdoor is een andere, heldere werkstructuur ontstaan. 

 

Medewerkers 

Het team van LeukOmteLeren Weekendschool Arnhem bestaat uit vrijwilligers en drie 

betaalde krachten. Van de betaalde medewerkers is er 1 in vaste dienst. Zij heeft dit jaar 

een dubbelrol vervuld, te weten die van programmanager en die van jaarcoördinator van het 

derde leerjaar. De jaarcoördinatoren van leerjaar 1 en 2 zijn op freelance basis werkzaam 

voor de Weekendschool. 

 

Programmamanager 

LeukOmteLeren Weekendschool Arnhem wordt aangestuurd door de Programmamanager. 

Schooljaar 2014-2015 betrof dit een omvang van 520 betaalde uren.  

De Programmamanager geeft leiding aan de jaarcoördinatoren en legt verantwoording af 

aan het toezichthoudend bestuur. De Programmamanager bewaakt de kwaliteit van de 

organisatie op de verschillende niveaus en vertaalt visie en missie naar concrete uitvoering. 

Schooljaar 2014-2015 zijn, op verzoek van het toezichthoudend bestuur, scherpe acties 

uitgezet gericht op het professionaliseren van de organisatie en het versterken van kwaliteit.  

 

Jaarcoördinatoren 

Ieder leerjaar is gekoppeld aan een jaarcoördinator. Schooljaar 2014-2015 betrof dit een 

totale omvang van 1037 betaalde uren.  

Vanaf schooljaar 2014-2015 is iedere jaarcoördinator verantwoordelijk voor de planning, de 

opzet, de uitvoering en de evaluatie van het lesprogramma met als uitgangspunt en 

aandachtspunt de eigen jaargroep. Dit betekent een verschuiving qua werkzaamheden en 

verantwoordelijkheden ten opzichte van de twee voorgaande schooljaren. 

 

Vrijwilligers 

LeukOmteLeren Weekendschool Arnhem draait voornamelijk op vrijwilligers. Schooljaar 

2014-2015 betrof dit een omvang van 1828 onbetaalde uren. De lesprogramma’s worden 

voor leerjaar 1 en 2 ingevuld door gastdocenten en ondersteund door begeleiders. Het derde 

leerjaar draait op de inzet en betrokkenheid van buddy’s. Het afgelopen schooljaar is de 

basisgedachte vrijwillig ≠ vrijblijvend aangescherpt. Dit betekent een verschuiving op het 

gebied van intake, deskundigheidsbevordering, meting en evaluatie en de mate van inzet 

van vrijwilligers. 
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Scholen 

De basisscholen die zijn benaderd tijdens de werving van onze leerlingen, betreffen zonder 

uitzondering, scholen die vallen onder het onderwijsachterstandenbeleid van de gemeente 

Arnhem: 

Annie M.G. Schmidtschool 

Basisschool Kunstrijk 

Dr. W. Dreesschool 

Het Mozaiek 

Johannesschool 

OLV van Lourdesschool 

Paulusschool 

St. Margarethaschool 

De Monchyschool 

De Vlindertuin 

De Witte School 

Dr. Aletta Jacobschool 

Hugo de Grootschool 

Pastoor van Arsschool 

Vanuit 8 scholen werden schooljaar 2014-2015 leerlingen geplaatst in de nieuwe jaargroep J. 

 

Ouderbetrokkenheid 

In het contact met ouders wordt geïnvesteerd middels een jaarlijkse ouderavond. Ouders 

krijgen informatie gericht op organisatie en werkwijze. De opkomst was vergelijkbaar ten 

opzichte van voorgaande jaren. Een tweede vorm van ouderbetrokkenheid is opgezet door 

de leerlingen zelf in de vorm van een oudertentoonstelling. Ouders kregen de kans van 

dichtbij mee te maken hoe een zondagmiddag werkt en volgden een presentatie, verzorgd 

door de kinderen zelf, over hetgeen de leerlingen tot dan toe hebben geleerd en ervaren bij 

de Weekendschool. Deze werd beter bezocht ten opzichte van voorgaande jaren. 

Gekoppeld aan leerjaar 1 en 2, zijn er schooljaar 2014-2015 geen huisbezoeken afgelegd op 

structurele basis. Gekoppeld aan leerjaar 3 zijn alle ouders bezocht door de jaarcoördinator 

en de buddy van de betreffende jongere.  

 

Donateurs 

LeukOmteLeren Weekendschool Arnhem draait dankzij de betrokkenheid van sponsoren. De 

Gemeente Arnhem, Volkshuisvesting, Vivare en Portaal staan garant voor 2/3de van de 

begroting. 1/3de komt uit ondernemend Arnhem. Schooljaar 2014-2015 waren Peeze en 

BASF Nederland B.V. betrokken als jaargroepdonateur. Zij leveren naast een jaarlijkse 

financiële bijdrage tevens menskracht op de zondagmiddagen. Schooljaar 2014-2015 

kenmerkt zich door het aanboren van extra financiële middelen om het voortbestaan van de 

Weekendschool veilig te stellen en waar mogelijk ruimte te creëren om een inhaalslag te 

kunnen maken op kwaliteit en kwantiteit. Eenmalige bijdragen werden afgelopen schooljaar 

geleverd door Ciko’66, Rotary Arnhem en Flact Events B.V. Het Burger en Nieuwe Weeshuis 

heeft een bedrag toegezegd om komend schooljaar een kwaliteitsslag te kunnen maken. 

 

EVALUATIE JAARPLAN 
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Terugdringen uitval 

Uitgangspunt voor schooljaar 2014-2015 was het behouden van 80% van haar leerlingen 

t.o.v. de start van het schooljaar. Dit doel is bereikt met een 100% score waarbij de 54 

leerlingen die het schooljaar zijn gestart tevens het schooljaar hebben afgerond op 19 april 

2015. Vooruitkijkend naar de start van schooljaar 2015-2016 houden we rekening met een 

uitval van 5%. 

 

De werving van de eerstejaarsgroep heeft, zoals tot doel gesteld, plaats gevonden op 16 

basisschoollocaties die vallen binnen het Onderwijs Achterstanden Beleid. De werving en 

selectie is scherp ingezet waardoor de juiste doelgroep is aangesproken en de kans op uitval 

is teruggebracht. 

 

Er heeft een intensieve werving en selectie van buddy’s plaatsgevonden waardoor alle 13 

jongeren uit het derde jaar gelijktijdig hebben kunnen starten met het buddytraject en 

tevens alle jongeren het traject succesvol hebben afgerond. 

 

Versterken organisatie en lesprogramma 

Er is in schooljaar 2014-2015 een doorgaande lijn gecreëerd per jaargroep waarin de 

jaarcoördinator verantwoordelijk is gesteld voor de planning, de opzet, de uitvoering en de 

evaluatie van het lesprogramma. De inhoud van de programma’s en de samenhang tussen 

lesprogramma’s heeft kunnen groeien hierdoor. De betrokkenheid en de continuïteit richting 

de jaargroep, de begeleiders en de gastdocenten is vergoot en biedt voor komend jaar een 

startpunt om verder te ontwikkelen. 

De werkstructuur is gewijzigd en vraagt een zelfstandige, flexibele en professionele 

werkhouding van de jaarcoördinatoren. De jaarcoördinatoren van beide leerjaren zijn door 

begeleiders ervaren als stimulerend en motiverend naar de kinderen toe. 

 

Er zijn het afgelopen schooljaar, in de eerste twee leerjaren, 17 lesprogramma’s gedraaid op 

de zondagmiddagen. Dit zijn er 5 minder dan voorgaande jaren. Dit besluit werd genomen 

op basis van de beperkte financiële middelen en heeft een tijdelijk karakter. Met dit besluit 

heeft LeukOmteLeren de uitdaging aangegrepen kritisch te werk te gaan in de keuze en 

opzet van lesprogramma’s wat heeft geresulteerd in een sterk inhoudelijk aanbod. 
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85% van onze groep vaste begeleiders kwalificeert deze lesprogramma’s goed tot zeer goed 

(15% geeft de kwalificatie voldoende). 

Begeleiders ontvangen, per mail, dagen voorafgaande aan de zondag het uitgewerkte 

lesprogramma. Zij vinden het handig om vooraf te weten wat er gepland staat waarbij 

tevens een deel van de begeleiders deze mail noodzakelijk acht om zich als begeleider goed 

voor te kunnen bereiden. 

De jaarcoördinator bespreekt het lesprogramma op de dag zelf met de aanwezige 

begeleiders. 90% van alle begeleiders vindt dit nodig en de helft van deze begeleiders ziet 

hierin de kans om verdieping te vinden in zijn rol als begeleider. 

 

50% van alle lesprogramma’s zijn uitgevoerd op locatie. De overige lesprogramma’s vonden 

plaats op de thuislocatie, twee vergaderruimtes binnen het gebouw van Volkshuisvesting aan 

de Kadestraat te Arnhem. De gastdocenten zijn uitgenodigd op basis van de thema’s 

waarbinnen wordt gewerkt. 

 

In het derde leerjaar is per leerling een individueel lesprogramma samengesteld. Iedere 

leerling uit het derde jaar werd gekoppeld aan een buddy. Samen ondernamen zij 

activiteiten op het gebied van sport, creativiteit, cultuur, werk en school of ondernamen zij 

maatschappelijk georiënteerde activiteiten. 70% van de buddykoppels ondernamen meer 

dan 8 activiteiten in een periode van een half jaar. 

 

De buddy’s werden het afgelopen schooljaar ondersteund middels een drietal georganiseerde 

bijeenkomsten en een individueel begeleidingstraject. De begeleiding en ondersteuning is 

door de buddy’s beoordeeld als goed tot zeer goed (85%). Het accent in ondersteuning lag 

vooral op het versterken van vaardigheden als buddy voor de jongere, op het sparren en 

brainstormen en op het bedenken, organiseren en opzetten van activiteiten. 

 

De derdejaars hebben middels een ‘rapportcijfer’ de buddy’s beoordeeld. 100% scoort zijn of 

haar buddy met een 8 of hoger. 
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Behouden vrijwilligers 

Zoals tot doel gesteld in het Jaarplan, is het contact met Arnhem International School 

hersteld. Een zestal studenten heeft een maatschappelijke bijdrage geleverd door in 

tweetallen drie periodes van het schooljaar een ondersteunende functie te bekleden tijdens 

de lesprogramma’s voor leerjaar 2. Deze studenten zijn vanuit een voorlichting op de eigen 

school een sollicitatieprocedure ingestapt waarna geselecteerd door LeukOmteLeren 

Weekendschool Arnhem. Deze hernieuwde samenwerking zal ook komend schooljaar worden 

voortgezet 

De intakeprocedure voor nieuwe vrijwilligers is helder en levert (ook) met de nieuwe aanwas 

tevens de gewenste mentaliteit in de organisatie. Er is geen tussentijds uitval geweest onder 

begeleiders wat maakt dat het volledige aantal het gehele schooljaar actief is geweest. Twee 

buddy’s zijn tussentijds gestopt en hebben hun rol overgedragen aan twee opnieuw 

geselecteerde vrijwilligers. 

 

In schooljaar 2014-2015 is de Weekendschool uitgegaan van de inzet van begeleiders op 

basis van minimaal 3 zondagmiddagen per schooljaar. Hiermee wordt ingezet op een 

minimale ondersteuning voor een langere periode met de wens dit door te zetten naar een 

hoger aantal in het komend schooljaar. We hebben de vaste begeleiders gevraagd naar het 

minimum aantal zondagmiddagen om per schooljaar te investeren als begeleider. 

 
 

70% geeft aan dat dit 4 of 5 zondagen betreft. (20% kiest voor 6 of 7 zondagmiddagen en 

10% blijft bij de 3 zondagen zoals nu de norm). 

 

Op het gebied van deskundigheidsbevordering heeft LeukOmteLeren haar aanbod vernieuwd 

en uitgebreid. Er is tevens gekozen voor een andere opzet dan voorgaande jaren waardoor 

er sprake kon zijn van ontmoeting tussen vrijwilligers en tegelijkertijd tegemoet werd 

gekomen aan diversiteit op inhoud. 

Voor komend schooljaar zal deze tendens worden doorgezet waarbij het verplichte karakter 

van de training gedeeltelijk verdwijnt en het aanbod vernieuwend blijft. 

De aanwezigheid bij bijeenkomsten was gemiddeld 57%. Een stijging van 27% ten opzichte 

van vorig jaar (Doelstelling was een verhoging van 30%). 

 

De Weekendschool had zich tot doel gesteld een handboek op te stellen voor betrokkenen 

waarin de herkomst en de uitgangspunten van LeukOmteLeren worden beschreven. 

Prioriteiten lagen het afgelopen schooljaar elders in de organisatie waardoor dit doel zal 

worden doorgeschoven naar komend schooljaar. 
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Financiën 

Tot doel was gesteld om dit schooljaar drie sponsoren aan de organisatie te binden als 

jaargroepdonateur. Twee bedrijven hebben zich uiteindelijk gecommitteerd en deze rol 

opgepakt. 

Een derde organisatie heeft een deel van de rol van jaargroepdonateur vervuld door 

mankracht te leveren op de zondagmiddagen. De financiële bijdrage is niet geleverd. 

 

Het bestuur van LeukOmteLeren zou dit schooljaar een actieve rol gaan vervullen in de 

werving van donateurs op korte en lange termijn en in de fondswerving met het oog op 

mogelijk (door overmacht) wegvallen van sponsoring in de nabije toekomst. Daarnaast 

zouden mogelijkheden worden onderzocht met betrekking tot het voortbestaan van de 

Weekendschool in bestaande en/ of andere vorm. Het afgelopen schooljaar is deze taak 

opgepakt door de programmamanager. 

Er is een mogelijkheid onderzocht om, bij absolute noodzaak, te worden overgenomen door 

een andere partij. Het bestuur van LeukOmteLeren heeft besloten deze optie te bevriezen. 

Er zijn vijf nieuwe donateurs gevonden voor een totaal bedrag van €52.327,19 verspreid 

over de komende drie jaren wat de direct nabije toekomst van LeukOmteLeren veilig stelt en 

waardoor er komend schooljaar, financieel gezien, ingezet kan worden op het versterken van 

de organisatie op zowel kwaliteit als kwantiteit.  

 

 

 
 

 


