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Ontdek 
Weekendschool 
Súdwest-Fryslân

Hier maken 
we toekomst! 



Waar is het & wat kost het?

Deelname aan Weekendschool Súdwest-Fryslân is gra
tis, maar niet 

vrijblijvend. Dit betekent dat we van je verwachten dat je ac
tief deelneemt 

en alle lesdagen komt. De kosten worden betaald door on
ze sponsoren. 

We hebben twee locaties: 
 ●  Sneek, Kunstencentrum Atrium, Oud Kerkhof 11 en

 

  ●  Workum: Jopie Huismanmuseum, Noard 6 in Worku
m. 

Je komt daar op de fiets naartoe, zodat we met elkaar ku
nnen fietsen als 

we naar een bedrijf gaan voor een werkbezoek. Gaan we
 op werkbezoek 

buiten Sneek of Workum, dan wordt er door ons een bus 
gehuurd. 

Wat staat er op het program
ma?

We werken met verschillende them
a’s, zoals Journalistiek, 

Recht & Wetenschap, Gezondhe
id, Techniek, Kunst & 

Cultuur en Vrijwilligerswerk. Op W
eekendschool Súdwest

Cultuur en Vrijwilligerswerk. Op W
eekendschool Súdwest-

Fryslân krijgen we iedere keer les v
an enthousiaste mensen 

zoals een journalist, een politiema
n, een advocaat en een 

rechter, een architect, een botenb
ouwer, een timmerman, 

een chirurg of een ondernemer. D
eze mensen vertellen 

over hun vak en de wereld daarom
heen. En we bezoeken 

hun werk. We gaan naar een bo
uwplaats, naar het 

ziekenhuis, een fabriek en de recht
bank. We mogen daar 

rondkijken en werken samen aan 
allerlei opdrachten.

Hoe ziet een Weekend-

schooldag eruit?

Weekendschool Súdwest-Fryslân is op zondag, gem
iddeld 

twee keer maand van 13.00 uur tot 16.30 uur. Je kri
jgt les 

van gastdocenten die vertellen over hun beroep en 
je laten 

zien en ervaren wat hun werk inhoudt. Dus niet allee
n luis-

teren, maar ook veel zelf doen! Vaak maken we een
 uit-

stapje naar het bedrijf van de gastdocent.

●
●
●

●

●

Je zit in groep 7 of groep 8 van de basisschool
Je bent nieuwsgierig en gemotiveerd
Je hebt er zin in om 20 zondagen per jaar een 
leerzame en leuke middag te hebben
Je vindt het leuk om met andere kinderen 
samen te werken
Je woont in de gemeente Súdwest-FryslânJe woont in de gemeente Súdwest-Fryslân

Voor wie is Weekendschool 
Súdwest-Fryslân?

Weekendschool Súdwest-

Fryslân is een plek waar...

...gemotiveerde en nieuwsgierige kinderen, die een steuntje 

in de rug kunnen gebruiken, kennismaken met boeiende 

werelden. Waar je leert van mensen die interessante 

beroepen hebben en spannende dingen doen. Waar je werkt 

aan jouw eigen toekomst en ontdekt waar jij goed in bent.
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Waar kun 
je meer 
informatie 
krijgen?

Stel je vraag aan Koos Pot, onze coördinator, via e-mail 
of telefoon. Mail of telefoon. Mail koos@weekendschoolswf.frl of bel 0612 
161610. Heel veel informatie vind je ook op onze website.

Wil je meer weten?

Of weet je al zeker dat je mee wilt doen met al
le lessen van 

Of weet je al zeker dat je mee wilt doen met al
le lessen van 

Weekendschool Súdwest-Fryslân? Meld je da
n aan via de 

website. Na een toelatingsgesprek kijken we m
et elkaar of je 

voortaan naar Weekendschool Súdwest-Frys
lân kunt gaan. 

We starten na de herfstvakantie en het progr
amma loopt 

door tot aan de zomervakantie. De data v
oor komend 

schooljaar staan op de website. Er is plaats v
oor ongeveer 

20 leerlingen per klas20 leerlingen per klas. Wanneer er meer aanm
eldingen zijn 

beslist Weekendschool Súdwest-Fryslân wie m
ee kan doen 

met de lessen. Doe je mee?

09.19


