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Arnhem,  september 2013 
 
 
 
 

Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014.  
 
Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende 
schooljaar en zodoende de focus zijn van de werkzaamheden van team en bestuur.  
Voor schooljaar 2013-2014 zijn drie doelen en daarmee samenhangende jaarthema’s benoemd: 
 
- Het behouden van een inspirerend en sterk programma (inspiratie) 
- Grotere maatschappelijke verbinding (verbinding) 
- Een gezondere financiële positie (continuïteit) 
 
Hoe deze jaarthema’s hun weerslag vinden in 2013-2014 leest u in dit jaarplan.  
 
 
 
Bestuur en medewerkers LeukOmteLeren 
 
Manon Ketz, voorzitter 
Peter Burgers, penningmeester 
Anne Marie van Lanen 
Sierik Groep 
Karel Rietdijk 
 
Anouk de Bruijn, jaarcoördinator 
Charlotte Bohncke, jaarcoördinator 
Carine Pots, programmamanager 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Jaarplan LeukOmteLeren schooljaar 2013-2014  
….omdat het Leuk is Om te Leren      vastgesteld 26-09-2013 

 
 

2 

Uitgangspunten LeukOmteLeren 
 
LeukOmteLeren is de Arnhemse weekendschool die sinds 2005 jaarlijks 
aan maximaal 75 kinderen een driejarig buitenschools 
onderwijsprogramma biedt. Centraal daarin staat de kennismaking met interessante werkvelden en 
beroepen. Dit doen we zo praktisch en uitdagend mogelijk. We bieden een duidelijke structuur en een 
heldere, maar gevarieerde didactische omgeving.  
 
De eerste twee jaar bestaat het programma uit lessen op 22 zondagmiddagen per jaar. De lessen 
worden vrijwillig verzorgd door gastdocenten: medewerkers van Arnhemse bedrijven en organisaties 
met een passie voor hun werk. Het programma wordt altijd in overleg met de programmamanager van 
LeukOmteLeren vormgegeven. Deze heeft een pedagogische achtergrond en draagt zorg voor de 
kwaliteit en doelen.  
 
In het programma staat het leren van ervaringen centraal. Zoveel als mogelijk vindt het programma 
dan ook plaats op locatie van de gastdocent, bijvoorbeeld in de rechtszaal of het gemeentehuis. Om 
zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de kracht en het talent van de jongeren zijn er elke zondag 
ook vrijwilligers aanwezig. De helpende hand van de vrijwilliger biedt een  praktische ondersteuning 
van het lesprogramma.  De vrijwilligers dragen mede  zorg voor een motiverende en stimulerende 
sfeer waarbinnen de kinderen, vol zelfvertrouwen, de eigen horizon kunnen verbreden. 
 
Het onderwijsprogramma in de eerste twee jaar is opgebouwd rond tien thema’s. In het eerste jaar ligt 
de nadruk op oriëntatie met de thema’s: kennismaking, Arnhem en geschiedenis, cultuur en 
maatschappij, sport en gezondheid, techniek en ondernemen. In het tweede jaar staat verdieping 
centraal met de thema’s: kunst, recht en wetenschap, sport en gezondheid, filosofie en psychologie, 
presentatie en media en is er ruimte voor een eigen thema van de groep. De verdieping krijgt 
daarnaast vorm door de samenwerking met studenten van Arnhem International School.  
 
Na het tweejarig programma volgt een derde specialisatie jaar, waarin elke leerling een buddy krijgt. In 
onderling overleg ondernemen deze koppels van buddy en leerling een jaar lang gezamenlijk diverse 
activiteiten, die gericht zijn op het verruimen van de blik op de wereld. 
Elk jaar ronden we af met een officiële diploma-uitreiking, waarbij alle ouders, vrijwilligers, 
gastdocenten en andere betrokkenen zijn uitgenodigd.   
 
De leerlingen worden geworven in groep zeven op de Arnhemse basisscholen die vallen in het 
onderwijsachterstandenbeleid. Leerlingen melden zich zelf aan, vanuit een eigen motivatie, maar 
toestemming van ouders is vereist. We werken vanuit die intrinsieke motivatie en vragen van onze 
leerlingen verantwoordelijkheid en betrokkenheid. De leerlingen weten dat we dit van hen verwachten. 
We spreken de leerlingen er daadwerkelijk op aan wanneer de houding van de leerling daar 
aanleiding toe geeft.     
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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 wil, 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 op 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, veel betrokken sponsoren 
en een bevlogen team en bestuur. 
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Schooljaar 2013-2014 
 
 Het lange termijnplan van LeukOmteLeren kenmerkt zich door het 
volgende thema’s: 

Inspiratie, verbinding en continuïteit 
 
Primair vinden wij het voortbestaan van LeukOmteLeren van belang (continuïteit). LeukOmteLeren 
biedt een belangrijke extra bijdrage aan de ontwikkeling van de kinderen die deelnemen (maar ook 
aan die van andere betrokkenen) en dat willen we vanzelfsprekend blijven doen. Twee hoofdzaken 
zijn belangrijk voor het voorbestaan: Allereerst de kwaliteit van de ervaringen die we samen creëren. 
Daarnaast de financiële ondersteuning om de organisatie draaiende te houden. De komende jaren 
willen we deze twee hoofdzaken versterken. 
 
De kwaliteit van de ervaringen die we samen creëren voor de jongeren wordt door verscheidene 
factoren bepaald. Het zichtbaar maken en naleven van onze visie is daarin een van de belangrijkste.  
Inspiratie is de basis van LeukOmteLeren: vanuit inspiratie leren de jongeren van en aan elkaar en 
van en aan de vele betrokken volwassenen (gastdocenten, begeleiders, buddy’s etc.). Deze inspiratie 
maakt dat we verbindingen leggen en ons verbonden voelen met elkaar. Anderzijds versterkt de 
verbinding de kans om elkaar inspiratie te bieden. Het is dus een proces dat in continue wisselwerking 
ontstaat en wat continu onze aandacht vraagt. 
 
Het komende jaar willen we dit proces middels een aantal belangrijke stappen in stand houden, 
versterken, versnellen en verbeteren. Deze stappen staan in onderstaand plan geschreven: 

Uitvoer van het programma van 2013-2014 is als volgt: 

 LeukOmteLeren behoudt drie groepen van maximaal 25 kinderen; 

 Deze kinderen worden geselecteerd uit de doelgroep waar LeukOmteLeren zich op richt; 

 Door een jaarlijkse en tussentijdse evaluatie zorgt LeukOmteLeren voor een blijvend 
inspirerend en kwalitatief goed programma. 

Dit programma wordt mogelijk gemaakt met: 

 Maximaal drie betaalde medewerkers; 

 Enthousiaste, betrokken en inspirerende vrijwilligers uit de lokale omgeving; 

 Een vrijwel geheel verjongd en enthousiast bestuur. 

De kwaliteit van ons programma verbeteren wij door: 

 Het wederom verder verbeteren, verdiepen en sluitend maken van het programma op de 
behoefte van onze doelgroep met behulp van: 

o Het nader uitwerken en inpassen van de rol van oud-leerlingen;  
o Een onderzoek naar resultaten LeukOmteLeren en inpassing van deze resultaten in 

het programma; 
o Het nader uitwerken en inpassen van de rol van ouders; 
o Het uitleven van onze visie door de gehele organisatie (bijvoorbeeld: alle vrijwilligers 

worden op hun talenten ingezet en erkend en inspireren daarmee de jongeren); 
o Continue aandacht voor elkaars talenten (van jongeren, vrijwilligers, gastdocenten 

etc.) door dit met elkaar te bespreken en zichtbaar te maken voor elkaar. 

Een diepere verbinding met onze maatschappelijke omgeving bereiken wij door: 

 Onderscheidend te werven van andere initiatieven (o.a. School’s cool, Stichting Kennisplein) 
en daar eenduidig over te communiceren; 

 Onze communicatie beter aan te laten sluiten bij de behoeften van onze doelgroep, door: 
o Te werken met een nieuwe website, waarin de ervaringen van de kinderen en 

jongeren centraal staan en onze visie zichtbaar gemaakt wordt; 

 Te werken met social media als twitter en facebook, zodat een ieder zijn/haar betrokkenheid 
bij LeukOmteLeren op een eigen manier kan delen;Het vergroten van mogelijke participatie 
met een (ex) leerlingenraad voor het geven van advies m.b.t. de werkwijzen 
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De financiële continuïteit geven wij inhoud door: 

 Nog scherper te sturen en te beperken van onze uitgaven; 

 Het geformuleerde sponsorplan in uitvoer te nemen met in het 
bijzonder: 

o werven van sponsors en partners die zich structureel willen 
binden aan LeukOmteLeren 

o opzetten gestructureerd overleg met onze partners; 
o verbeteren participatie vrijwilligers bij de organisatie en funding; 

 Door ons onderscheidend van andere initiatieven te positioneren en in onze gehele werkwijze 
en communicatie onze visie uit te stralen en uit te leven, denken we nog beter onze partners 
en sponsors te kunnen gaan aanspreken en aan ons verbinden. Hoe meer we laten zien waar 
het om draait: de kinderen, hoe meer de sponsor zich wil verbinden. 

 
Wij hopen u dit jaar te zien bij een van onze bijeenkomsten! 
 


