Weekendschool de Bollebozen ‘s-Hertogenbosch
Alles is mogelijk, … met een beetje hulp
Alle kinderen hebben dromen. Dromen over wat ze later willen worden: dokter, machinist, piloot,
loodgieter of advocaat. Iemand die een medicijn tegen kanker uitvindt of juist iemand die de patiënt
verzorgt. Iemand die computerspellen ontwerpt of juist iemand die weet hoe je ze moet verkopen. De
toekomstbeelden van kinderen zijn grenzeloos. Maar die dromen verwezenlijken, daar kan een
probleem liggen.
“Als je goed je best doet op school, kun je later worden wat je wilt”, wordt er wel gezegd. Maar helaas
geldt dat niet altijd. Niet alle kinderen krijgen dezelfde kansen om hun talenten te ontwikkelen. Het
kan zijn dat hun leergierigheid niet ontdekt wordt of dat het hen ontbreekt aan voldoende
stimulerende voorbeelden. Ook kunnen teleurstellende Cito-scores hun zelfvertrouwen ondermijnen.
En zo blijven de toekomstdromen een echte droom.
Weekendschool De Bollebozen brengt daarin verandering. Deze school gaat uit van het idee dat een
goede toekomst voor een kind bijdraagt aan een goede toekomst voor ons allen. Daarom bieden wij
kinderen de middelen om hun talenten te ontdekken en hun horizon te verbreden.
Hun toekomst = onze toekomst

Verbreding toekomstperspectief
Weekendschool De Bollebozen is een bijzondere ‘school’, voor bijzondere ‘leerlingen’. Voor jonge
mensen die echt iets willen bereiken. Op deze Weekendschool kunnen kinderen uit groep 7 en 8 van
verschillende Bossche basisscholen kennismaken met interessante beroepen en vakgebieden. Niet via
schoolboeken, maar ‘live’. Tijdens de lessen vertellen enthousiaste professionals met passie over hun
vak en de wereld daaromheen. Meer nog: ze leiden kinderen letterlijk door die wereld rond. Een
rechter organiseert een heuse strafzaak. Een arts daagt hen uit om een diagnose te stellen en een
injectie toe te dienen (in een sinaasappel weliswaar). Ze maken een decor in het kader van een thema
over het theater. Een acteur neemt ze mee naar een voorstelling. Met een architect bouwen ze een
huis of met een machinist verkennen ze een trein. Alles is mogelijk!
De Weekendschool brengt kinderen en jongeren direct in contact met werelden, waarmee ze van huis
uit niet zo gauw in aanraking komen. Dé manier om hun natuurlijke nieuwsgierigheid te voeden, hun
zelfvertrouwen te vergroten en hun toekomstperspectief te verbreden. ‘Jazeker, je kunt álles worden
… met een beetje hulp’.

Voor kinderen en jongeren die écht willen …
Je kunt niet zomaar naar de Weekendschool; je moet het echt willen. Niet de rapportcijfers, maar de
motivatie bepaalt wie er wordt toegelaten. Kinderen die worden geplaatst, gaan een keer in de week
drie tot vier uur naar ‘school’, maar dan gaat het wel om een heel andere school dan ze gewend zijn.
De lessen vinden plaats op de Brede Bossche School De Graaf (Basisschool De Kameleon, Graafseweg
52 in ’s-Hertogenbosch).

… en ouders die écht willen!
Niet alleen de kinderen moeten echt willen, maar ook hun ouders. Want zonder hun steun en
enthousiasme is het knap lastig om vooruit te komen in het leven. Dus bij de wervingsprocedure
worden de ouders betrokken en worden afspraken gemaakt met ouders en kinderen in de vorm van
een overeenkomst. Deelname van uw kind is gratis en vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
Vanzelfsprekend gunt u uw kind alle kansen die het verdient. Weekendschool de Bollebozen bíedt die
kansen!

Aansprekende thema’s
Weekendschool De Bollebozen telt twee leerjaren. Het programma bestaat uit blokken van drie of vier
weken, waarin telkens een bepaald thema wordt behandeld. Inhoudelijk worden de lessen verzorgd
door vrijwillige gastdocenten, zoals een arts, een ondernemer, een advocaat, een kunstenaar, een
architect. Ze worden in hun lessen bijgestaan door jaarbegeleiders en vrijwilligers en stagiaires van
bijvoorbeeld Avans, de Pabo of het MBO-college.
In het eerste jaar van de Weekendschool ligt de nadruk op wetenschap, afgewisseld met kunst en
cultuur. Denk daarbij aan blokken theater, dans, een bezoek aan het museum, etc. In het tweede
leerjaar is veel ruimte voor eigen inbreng en ‘verzoeknummers’ van de kinderen.

Het programma
De gastdocenten belichten de wereld waarin zij werkzaam zijn, in de volle breedte. Bij een thema als
‘recht’ komt dus niet alleen de advocaat aan de orde, maar ook de griffier en politieagent. Bij
‘geneeskunde’ gaat het niet uitsluitend om de arts of chirurg, maar ook om de laborant, de verpleger,
de kraamverzorger en de ambulancechauffeur. Functies op uiteenlopende niveaus, bereikbaar voor
kinderen met uiteenlopende capaciteiten en interesses.
Ook algemene vaardigheden die noodzakelijk zijn om in het leven vooruit te komen, krijgen aandacht.
De kinderen leren te presenteren, discussiëren en spreken voor de groep. Ook leren ze informatie op
te zoeken. En natuurlijk praten ze met elkaar over actualiteiten en nieuws uit de stad, de regio, het
land en de wereld. Dus indirect is er ook aandacht voor taal.
Daar aandacht aan diverse onderwerpen te besteden wordt op een speelse wijze ook aandacht
besteed aan rekenvaardigheden en het ontwikkelen van ruimtelijk inzicht. Immers, een aannemer in
een bouwblok kan iets laten berekenen, een architect geeft inzicht in maten. En bij fotografie wordt er
gesproken over verhoudingen. Hetzelfde geldt voor taalvaardigheid.
Aan het eind van een jaar Weekendschool krijgt een leerling een certificaat. En na twee jaar zelfs een
heus diploma. Dat wil niet zeggen dat een leerling daarna niet meer mag komen. Hulp van oudleerlingen wordt altijd op prijs gesteld en medewerkers van de Weekendschool vinden het ook leuk
als oud-leerlingen aankloppen met vragen over bijvoorbeeld vervolgopleidingen, stageplaatsen en
bijlesbemiddeling. Maar ze vinden het vooral leuk als kinderen komen vertellen hoe het met ze gaat.

Volledig gesponsord
Deelname is gratis. De kosten van de Weekendschool worden volledig gesponsord. Organisaties als de
Eiffel Foundation, Oranjefonds, Pinfonds en de Rabobank maken de Weekendschool mogelijk.
Daarnaast krijgen we van alle kanten hulp, onder andere bij het drukken van foldertjes, het maken van
de website, de ruimte op school enzovoort enzovoort. Zonder al die bijdragen kunnen wij ons werk
niet doen.

Inschrijven
Inschrijven vraagt actie van zowel de kinderen als van de ouders. De kinderen moeten een heuse
sollicitatiebrief schrijven. Meer informatie en tips hierover zijn te vinden op de website van de
Weekendschool (www.weekendschooldebollebozen.nl).
En de ouders moeten een inschrijfformulier invullen, ook te vinden op de website van de
Weekendschool (www.weekendschooldebollebozen.nl). Ingevuld, kan deze samen met de
sollicitatiebrief van het kind gestuurd worden naar:
Weekendschool de Bollebozen
t.a.v. Kristie van Os
P/a Brede Bossche School de Graaf
Graafseweg 52
5213 AL ‘s-Hertogenbosch
Het is ook mogelijk de sollicitatiebrief en het inschrijfformulier in te scannen en per e-mail op te sturen
naar: coordinator@weekendschooldebollebozen.nl
Meer informatie
Heeft u behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op met Kristie van Os:
Telefoon:
E-mail:
Website:

06 8184 4294
coordinator@weekendschooldebollebozen.nl
www.weekendschooldebollebozen.nl

