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INLEIDING
Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van Stichting LeukOmteLeren Weekendschool Arnhem.
Het betreft de evaluatie van het schooljaar 2018-2019. 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. Welke doelen hebben wij op
welke manier samen bereikt?

Mei 2019
Namens bestuur en medewerkers,

Channa Woudenberg
(Programmamanager)
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Stichting LeukOmteLeren (LOL)
weekendschool Arnhem
Visie
Weten wat je kunt en wat je wilt, motiveert. Daarom biedt de Weekendschool 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. De Weekendschool zorgt voor
deze ontmoetingen door een werkwijze die naast deze verbreding van de omgeving, het
talent van het kind centraal stelt en ontwikkelt. Kinderen en professionals inspireren elkaar
hierbij.
De kinderen die meedoen aan de Weekendschool 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 bestaat uit maximaal 25 jongeren tussen de
10 en 14 jaar.

Medewerkers
De Stichting LeukOmteLeren weekendschool Arnhem bestaat sinds 2005. De stichting kent
een toezichthoudend bestuur met vier leden waarin het onderwijs en het bedrijfsleven
vertegenwoordigd zijn. Het team van de Weekendschool bestaat uit drie betaalde parttime
krachten en vrijwilligers. Van de betaalde medewerkers was er één in vaste dienst als
programmamanager van de Weekendschool. Twee jaarcoördinatoren waren op freelance
basis werkzaam voor de Weekendschool en waren verantwoordelijk voor de uitvoering van
het programma in de drie leerjaren.
LeukOmteLeren wordt aangestuurd door de programmamanager. Zij geeft leiding aan de
jaarcoördinatoren en legt verantwoording af aan het toezichthoudend bestuur. De manager
bewaakt de kwaliteit van de organisatie op de verschillende niveaus en vertaalt visie en
missie naar concrete uitvoering. Leerjaar 1 is gekoppeld aan een jaarcoördinator, leerjaar 2
en 3 zijn gekoppeld aan de andere jaarcoördinator. De jaarcoördinator is verantwoordelijk
voor de planning, de opzet, de uitvoering en de evaluatie van het lesprogramma met als
uitgangspunt en aandachtspunt de eigen jaargroep.
LeukOmteLeren functioneert dankzij de inzet van rond de 80 vrijwilligers. De helft van deze
vrijwilligers is actief als gastdocent en verzorgt jaarlijks eenmalig een lesprogramma. De
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andere helft van deze vrijwilligers is meerdere malen per jaar actief in de rol van begeleider
of buddy (vaste vrijwilligers). De waardering voor onze groep vaste vrijwilligers brengt de
Stichting onder andere tot uitdrukking door het bieden van mogelijkheden tot
deskundigheidsbevordering en het uitwisselen van ervaringen. In schooljaar 2018-2019 zijn
daarvoor verschillende bijeenkomsten georganiseerd: kennismaking begeleiders, matchen
buddy’s en leerlingen, ouderavond, tentoonstelling, voorlichting Old School, eindejaarsfeest.
Bij het eindejaarsfeest waren meer dan 200 personen aanwezig.

Leerlingen
LeukOmteLeren is bedoeld voor leerlingen waarvoor een kansrijke ontwikkelcarrière niet
vanzelfsprekend is. De meeste leerlingen zijn daarom afkomstig van één van de
basisscholen die onder het onderwijsachterstanden- beleid van de gemeente Arnhem vallen:
De Werf
Kunstrijk
Het Mozaïek
De Parkschool
Hugo de Grootschool
Paulusschool
Johannesschool
Ibn-i Sinaschool
De Witte Vlinder
Pastoor van Arsschool
St. Margarethaschool
De Monchyschool
Elk leerjaar bestaat uit maximaal 24 leerlingen. Uitval wordt aangevuld met leerlingen die op
de wachtlijst staan. Het merendeel van de leerlingen is afkomstig van de basisscholen Het
Mozaiek (Malburgen) en De Werf (Presikhaaf).
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In het schooljaar 2018-2019 hebben 62 leerlingen het jaar met een diploma afgerond:

De gemiddelde presentie was zowel bij de eerstejaars als de tweedejaars 85%.
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Programma eerstejaars
Datum

Thema

Bedrijf / activiteit

1

28 okt

Cultuur & Maatschappij

Politie, commissaris Max Daniel

2

4 nov

Arnhem & Geschiedenis

Archeologie, Wim Schennink

3

11 nov

Cultuur & Maatschappij

Albert Heijn Presikhaaf

4

18 nov

Duurzaamheid & Techniek

AVR, Robert Hageman

5

25 nov

Duurzaamheid & Techniek

NXP, Peter Degen

6

2 dec

Sport & Gezondheid

Circus op de Bult, Ilse Beers

7

9 dec

Cultuur & Maatschappij

Schepencarrousel, werf

8

16 dec

Arnhem & Geschiedenis

Openluchtmuseum Canon

9

13 jan

Cultuur & Maatschappij

Stedenbouw

10

20 jan

Cultuur & Maatschappij

Waterschap

11

27 jan

Economie & Ondernemen

Rabobank

12

3 feb

Weekendschool

Oudertentoonstelling

13

10 feb

Sport en Gezondheid

Dansworkshop

14

17 feb

Economie & Ondernemen

Hotel Haarhuis

15

24 feb

Sport en Gezondheid

Papendal

16

10 mrt

Sport en Gezondheid

Papendal

17

17 mrt

Duurzaamheid en Techniek

Presikhaaf schoolmeubelen

18

24 mrt

Arnhem en Geschiedenis

Gemeenteraad Arnhem

19

31 mrt

Mens en omgeving

Pezzetino

20

7 apr

Economie en Ondernemen

Peeze Koffie (Timmo Terpstra)

14 apr

Afsluiting

Eindejaarsfeest
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Programma tweedejaars
Datum

Thema

Programma

1

28 okt

Sport en Gezondheid

Vitesse

2

4 nov

Kunst en Cultuur

Circus op de Bult, Ilse Beers

3

11 nov

Sport en Gezondheid

KF Action, Krista Fleming

4

18 nov

Sport en Gezondheid

Levend Stratego Sonsbeek

5

25 nov

Mens en omgeving

Game- en gokverslaving, Feite Hofman

6

2 dec

Kunst en Cultuur

Musis Sacrum / Schouwburg

7

9 dec

Recht

Paleis van Justitie

8

16 dec

Kunst en Cultuur

Openluchtmuseum Canon

9

13 jan

Recht

Nysingh advocaten

10

20 jan

Weekendschool

Voorbereiden diploma uitreiking

11

27 jan

vrij

vrij

12

3 feb

Weekendschool

Tentoonstelling

13

10 feb

Weekendschool

Voorbereiden diploma uitreiking

14

17 feb

Sport en Gezondheid

Viasana in Mill

15

24 feb

Sport en Gezondheid

Papendal

16

10 mrt

Duurzaamheid

Alliander

17

17 mrt

Mens en omgeving

Pezzetino

18

24 mrt

Cultuur en Maatschappij

Brandweer

19

31 mrt

Weekendschool

Voorbereiden diploma uitreiking

20

7 apr

Weekendschool

Buddyjaar voorbereiden

14 apr

Afsluiting

Diploma uitreiking
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Programma derdejaars
De derdejaars hebben met hun buddy verschillende activiteiten op verschillende vlakken
ondernomen om hun horizon te verbreden, bijvoorbeeld; een bezoek aan Radboud
Universiteit faculteit geneeskunde, cupcakes maken, zingen, achter de schermen bij Pathé,
fotografie, video maker, Corpus, voetbalwedstrijd, burgemeester Marcouch, Lego league en
achter de schermen bij Burgers Zoo. 19 leerlingen hebben het derde leerjaar afgerond. Ter
afsluiting zijn ze gaan zweefvliegen op Terlet.

Oudercontact
De stichting investeert in ouderparticipatie. We gaan uit van een versterking van de
motivatie en van talentontwikkeling van de kinderen wanneer de betrokkenheid van ouders
wordt vergroot. Wij geloven in de kracht van wederkerigheid en stimuleren dit op de
volgende manieren:
● Ouderavond
Ouders maken kennis met de visie en missie van de stichting. Er wordt geïnformeerd,
geënthousiasmeerd en de kijk op kinderen gedeeld met elkaar. Verwachtingen
worden op elkaar afgestemd en communicatiekanalen worden met elkaar besproken.
● App-groepen
De coördinatoren hebben een app-groep waarin de ouders van een leerjaar
toegevoegd zijn. Deze app wordt gebruikt om de ouders van informatie te voorzien.
De afspraak is om hier geen gesprekken te voeren.
● Huisbezoeken
Alle ouders zijn door de jaarcoördinator thuis bezocht. De ouders van de jongeren uit
het derde jaar hebben kennis gemaakt met de buddy die als vrijwilliger een rol
speelde in de inrichting van dit laatste schooljaar.
● Begeleiding
Ouders worden actief gestimuleerd om mee te gaan naar de verschillende bedrijven
die gastlessen verzorgen.
● Tentoonstelling
De leerlingen verzorgen voor hun ouders (en overige betrokkenen) een
tentoonstelling waarin ze laten zien wat ze tijdens de gastlessen gedaan en geleerd
hebben. Ruim 80% van de ouders heeft de tentoonstelling bezocht.
● Eindejaarsfeest (meer dan 200 personen aanwezig).
Ouders laten een positief geluid horen over de programma’s die worden gevolgd. De
bereikbaarheid van en het contact met de medewerkers van de Weekendschool wordt door
ouders gewaardeerd. Men weet ons te vinden en voelt zich gehoord.
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Donateurs
Veel van onze donateurs leveren een bijdrage in natura. Volkshuisvesting faciliteert door het
aanbieden van haar kantoorpand voor de uitvoering van lesprogramma’s. Albert Heijn
Presikhaaf verzorgt de lunch voor onze leerlingen. A!tention neemt de webhosting voor haar
rekening. MP accountants en adviseurs stelt de jaarrekening van de stichting op.
De Weekendschool bestaat dankzij de betrokkenheid van sponsoren. De Gemeente Arnhem,
Volkshuisvesting, Vivare en Portaal stonden structureel garant voor 2/3de van de begroting
(tot eind 2018, vanaf 1-1-2019 mogen de woningcorporaties door wetgeving niet meer
subsidiëren) en 1/3de komt uit ondernemend Arnhem. O
 nderstaande donateurs hebben een
(financiële) bijdrage geleverd:
● Gemeente Arnhem
● Volkshuisvesting Arnhem (tot 1-1-2019)
● Vivare (tot 1-1-2019)
● Portaal (tot 1-1-2019)
● Oolgaardtstichting
● BASF Nederland BV (tot 1-1-2019)
● Arcadis/KNHM
● Presikhaaf Schoolmeubelen (tot 1-1-2019)
● MP Accountants
● Albert Heijn Presikhaaf (elke zondag eten en drinken, verzorgen een gastles)
● A!tention webontwikkeling, hosting, ICT (hosting en onderhoud website)
● Kiwanis club Arnhem en Gliding Adventures Europe (zweefvliegen buddyjaar)
● Bosman opleidingen (BHV)
● HAN faculteit Educatie
● Stichting Aanmoedigingsfonds van de Koninklijke Facultatieve (buddyproject)
● Arnhemse Stichting Bijzondere Noden (burgerschapsvorming)
● Heutink Foundation (dans en cultuuractiviteiten)
● Stichting ’t Arm Kinderhuys en het Arme Weeshuys der Kercken van Breda
● Stichting Boschuysen (burgerschapsvorming)
● Stichting Baeten Geven Fonds (vervoerskosten)
● 2 anonieme fondsen

Investering vanuit LeukOmteLeren
Er is een extra inspanning geleverd gericht op sponsorwerving. Afgelopen schooljaar is deze
lijn doorgezet waarbij naar mogelijkheden is gezocht om enerzijds de kosten zo laag mogelijk
te houden en anderzijds nieuwe samenwerkingen aan te gaan om de inkomsten te verhogen.
De uren qua aansturing is het afgelopen schooljaar teruggebracht van 3 naar 2 dagen per
week. De uren van de jaarcoördinator van het derde leerjaar is afgenomen met 100 uur.
Door veranderde wetgeving vervalt met ingang van kalenderjaar 2019 de belangrijke bijdrage
van de drie Arnhemse woningcorporaties. Daarmee verliezen we maar liefst een derde van
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de benodigde financiële ondersteuning. Tegelijkertijd neemt het aantal aangemelde kinderen
toe. We zijn al teruggegaan in aantal betaalde krachten en uren maar hebben daar de grens
wel bereikt. Sinds afgelopen schooljaar zijn we dus naarstig op zoek naar nieuwe eenmalige
en meerjarige bijdragen vanuit de Arnhemse regio.

Toekomstige ontwikkelingen
Er zijn ontwikkelingen gaande die van directe invloed kunnen zijn op de Weekendschool. De
perspectiefnota 2017-2020 van de gemeente Arnhem beschrijft het wijkgericht werken en er
vinden verschuivingen plaats in de ondersteuning vanuit de OAB-gelden. Vanuit het
ministerie is de ruimte voor woningbouwcorporaties, om een rol op te pakken gericht op
leefbaarheid en sociale ontwikkeling, beperkter geworden dan voorheen. De
woningbouwcorporaties staan tot en met 2018 garant voor de financiële ondersteuning van
de Weekendschool. Er is via Stichting PAS een nieuwe programmamanager aangesteld. Er is
een nieuwe jaarcoördinator aangesteld voor de eerstejaars. De jaarcoördinator van de
tweedejaars is tevens coördinator van het buddyjaar geworden.
Het bestuur van LeukOmteLeren pakt bovenstaande als uitdaging op om samen met de
coördinatoren, vrijwilligers en partners het voortbestaan van de Weekendschool te blijven
borgen door het leggen van verbindingen en het creëren van kansen om de mogelijkheden
van onze doelgroep te kunnen blijven versterken.

Op naar 2019-2020!
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