
 

VACATURE 
LeukOmteLeren Weekendschool Arnhem  
is op zoek naar een bevlogen bestuurslid 

 

LeukOmteLeren heet voluit Stichting Leuk Om te Leren Weekendschool Arnhem. De naam verraadt al 
een heleboel. Wij geloven erin dat kinderen (in achterstandsituaties) het Leuk vinden Om te Leren en 
bieden hen in een driejarig traject de mogelijkheid hun horizon te verbreden en hun talenten te 
verkennen. Dit wordt gerealiseerd door het aanbod van een afwisselend en uitdagend zondagmiddag 
programma aan gemotiveerde kinderen uit de Arnhemse OAB scholen uit groep 7, groep 8 en 
brugklas.  
 

Stichting Leuk om te Leren (LOL) Weekendschool Arnhem zoekt per direct een gedreven en betrokken 

bestuurslid (onbezoldigd), voor haar  taakgebieden Sponsorbeleid en Relatiebeheer.  
 

Leuk om te leren  - wat zoeken we 
We zoeken een persoon met ruime relevante contacten in ondernemend Arnhem die als 

ambassadeur de belangen van onze Stichting weet te verdedigen, met speciale interesse/ervaring op 
het gebied van Sponsor- en partnerbeleid en Relatiebeheer. 

 

Leuk om te leren  - onze visie en missie  
Weten wat je kunt en wat je wilt, dat motiveert. Daar geloven we in.  

Daarom biedt LeukOmteLeren aan  jonge, leergierige en slimme kinderen uit Arnhemse 
achterstandsgebieden, een programma aan op de zondagmiddag, dat  gericht is op horizonverbreding 

en het verkennen van eigen talenten. Dit gebeurt middels kennismaking met interessante mensen uit 

de samenleving en het bedrijfsleven. Kinderen en professionals inspireren elkaar. Het talent en de 
ontwikkeling van het kind staat hierbij centraal.  

 
Leuk om te leren – onze organisatie 

De Weekendschool is een stichting, ontstaan uit een initiatief van de Arnhemse Uitdaging. 

De Stichting kent een toezichthoudend bestuur met vijf leden waarin bedrijfsleven en de publieke 
sector (onderwijs) is vertegenwoordigd. 

Het team van LeukOmteLeren Weekendschool Arnhem verzorgt voor drie jaargroepen elk ca  20 
zondagmiddagen per jaar een inspirerend programma. Het team bestaat uit veel vrijwilligers en vier 

betaalde krachten waarvan één manager (in vaste dienst) en drie (freelance) jaarcoördinatoren. 
 

Leuk om te leren – onze koers en uitdaging 

LeukOmteLeren weekendschool heeft sinds 2005 met succes en groot plezier jaarlijks kinderen blij 
gemaakt met een inhoudelijk aantrekkelijk programma op de zondagmiddag. Overheidsinstanties, 

bedrijven en vrijwilligers hielpen hieraan mee.  
Sinds de oprichting zijn met name de woning coöperaties en gemeente de financiers van de 

weekendschool. De (financiële) bijdrage van het bedrijfsleven is beperkt en incidenteel gebleven. 

Onze uitdaging is om de financiële continuïteit van de weekendschool te borgen middels 
het verhogen van de betrokkenheid van het Arnhemse bedrijfsleven bij de 

Weekendschool. 
 

Leuk om te leren  - meer informatie 
Voor inlichtingen of informatie kunt u contact opnemen met bestuursleden Karel Rietdijk  

(06-29023030) of Anne Marie van Lanen (06-81088083). 

Via www.leukomteleren.nl vindt u meer informatie over de Weekendschool en de vacature.  
 

Leuk om te leren – uw reactie 
Uw reactie kunt u sturen naar het bestuur van LeukOmteLeren  

Weekendschool Arnhem, Postbus 2044, 6802CA Arnhem, of via 

 info@stichtingpas.nl onder vermelding van  
VACATURE Bestuurslid Weekendschool. 
 

http://www.leukomteleren.nl/
mailto:info@stichtingpas.nl

