
Weekendschool Súdwest-Fryslân werkt aan de toekomst van kinderen uit groep 
7 en 8, die om verschillende redenen wat extra uitdaging en plezier kunnen gebruiken! 
We bieden nieuwsgierige en gemotiveerde kinderen 2x per maand op zondagmiddag een 
inspirerend programma met gastlessen over verschillende beroepen en maatschappelijke 
thema’s. Weekendschool SWF is gratis, want ons doel is om alle kinderen te stimuleren 
om te blijven leren voor een kansrijke toekomst!

Nieuw vanaf september: Weekendschool SWF Studio, voor jongeren van 12–18 jaar. Nieuw vanaf september: Weekendschool SWF Studio, voor jongeren van 12–18 jaar. 
Zie voor info de achterkant van deze nieuwsbrief.

Weekendschoolswf.frl

Gelijke kansen voor alle kinderen! 
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Weekendschool SWF Studio 
locatie Sneek | Kunstencentrum Atrium

Voor jongeren van 12 tot ongeveer 18 jaar hebben we Weekendschool Voor jongeren van 12 tot ongeveer 18 jaar hebben we Weekendschool 
SWF Studio. Hier dragen we bij aan gelijke kansen voor jongeren die 
een extra zetje goed kunnen gebruiken. We doen dat net als bij de 
weekendschool SWF, 2x per maand op zondagmiddag. We bieden 
een programma dat bijdraagt aan het vergroten van draagkracht 
en zelfstandigheid en een zinvolle vrijetijdsbesteding.en zelfstandigheid en een zinvolle vrijetijdsbesteding. Leren leren, 
leren organiseren, zien en gezien worden, preventief werken om 
schooluitval te voorkomen. We zetten in op activiteiten met als 
centrale vraag: “hoe kun jij succesvol zijn in onze samenleving?”

We gaan in Weekendschool SWF Studio werken in 3 leeftijds-
categorieën:  12-15 jaar, 15-18 jaar en 18plus

De start van De start van Weekendschool SWF Studio is 15 september 2019. 
Aanmelden kan via koos@weekendschoolswf.frl . 

Weekendschool Súdwest-
Fryslân op twee locaties

Locatie Sneek | Kunstencentrum Atrium 
heeft 2 klassen : 
Klas A: voor kinderen uit groep 7
Klas B: voor kinderen uit groep 8

Locatie Workum | Jopie Huisman MuseumLocatie Workum | Jopie Huisman Museum
Klas A: voor kinderen uit de groepen 7 en 8

De start van het nieuwe weekendschoolDe start van het nieuwe weekendschool-
jaar is na de herfstvakantie. Aanmelden 
kan vanaf 1 september via onze website  
weekendschoolswf.frl.  Ook als je niet in 
Sneek of Workum woont kun je je aanmelden 
voor Weekendschool Súdwest-Fryslân.

We zijn heel trots dat we vanaf komend schooljaar een extra weekendschool gaan starten. Het college 
van Burgemeester en Wethouders heeft voor de komende drie jaar extra geld toegezegd zodat nog meer 
leerlingen van de basisscholen in de gemeente en ook jongeren tot ongeveer 18 jaar mee kunnen doen 
met het aanvullend onderwijs!  Vanaf schooljaar 2019-2020 hebben we:

Weekendschool Súdwest-Fryslân gaat uitbreiden

Alle gastdocent
en, gast-

bedrijven en me
dewerkers: 

heel hartelijk b
edankt!

Wat gebeurt er allemaal in Kunstencentrum Atrium en wie werken daar? Medewerkers van Cultuurkwartier hebben het ons verteld  ●  Karateles & 
Weerbaarheid van Klaas Jansen  ●  Wat doet een circusdirecteur? Met Sander Balk van Circus Salto  ●  Fotoworkshop  ●  Meet & Feed bij de Pinguïns 
in Aqua Zoo  ●  Drumles door beroepsmuzikant Stefan Woudstra  ●  Wat te doen met plastic afval? Weggooien of recyclen? Ecoworkshop door Hinke 
Veenstra  ●  Leren Arresteren en op zoek naar de dader! Op bezoek bij Laura de Boer en haar collega’s bij het Politiebureau in Sneek  ●  Hoe wordt een 
Leeuwarder Courant gemaakt? Door hoofdredacteur Sander Warmerdam en zijn medewerkers  Leeuwarder Courant gemaakt? Door hoofdredacteur Sander Warmerdam en zijn medewerkers  ●  Alles over de planeten in het Planetarium in Franeker  
●  Butler Laurens Spanjersberg vertelt ons over etiquette  ●  Wat doet een wethouder eigenlijk de hele dag en hoe werkt de gemeenteraad? Met wethouder 
Stella van Gent en gemeenteraadsleden Lianne van der Wal, Tsjerk Bouwhuis, Petra van den Akker en Bauke Dam  ●  Hoe word je een kinder-
boekenschrijver? Pieter Koolwijk vertelt het ons  ●  We hebben een film gemaakt voor het Unicef 
Kinderrechten Filmfestival  ●  Vrijwilligerswerk met en voor de bewoners van Parkflat Stadsfenne  
●  Alles over de bus en de trein bij Arriva op station Leeuwarden  ●  Leren interviewen door 
Janouk van Het Klokhuis  ●  Wie werkt er allemaal in het ziekenhuis? Kinderarts Evelyn van 
Pinxteren bijvoorbeeld, maar ook beveiligers, horecamedewerkers en receptionistes  ●  Ondernemen 
met een supermarkt, hoe is dat? Poiesz Boschplein en Poiesz Duinterpen hebben het ons laten zien.

Dit waren o.a. onze gastdocenten en de gastlessen in het weekendschooljaar 2018-2019:

samen. Daarin bieden ze de leerlingen een aantal leuke activi-
teiten die direct te maken hebben met hun beroep of bedrijf. 
Het programma van Weekendschool Súdwest-Fryslân wordt 
gemaakt rondom de thema’s maatschappij, kunst en cultuur, 
religie, techniek en wetenschap, economie, natuur, commercie, 
zorg, media en presentatietechnieken.

Gastdocenten bij Weekendschool Súdwest-Fryslân zijn 
professionals met een passie voor hun vak. In overleg met 
coördinator Koos Pot stellen zij een middagprogramma 

ONZE GASTDOCENTEN

leerproces voor mij. Ik kijk 
terug op dit jaar als erg 
leerzaam. We zijn op veel 
plekken geweest, waar je 
normaal nooit mag komen. 
We hoorden verhalen die We hoorden verhalen die 
vaak onbekend blijven en 
we probeerden nieuwe 
dingen. Hierdoor ontwik-
kelden de kinderen en 
ikzelf ons op verschillende 
manieren. Volgens mij is 
dat waar weekendschool 
om draait en dat is zeer 
geslaagd dit jaar.

Ik ben Lyanne Liest, 23 jaar en af-
gestudeerd aan de opleiding Communicatie. Ik vond 
het erg leuk om te zien hoe de kinderen van ‘deze les 
lijkt mij wat saai’ naar super enthousiast gingen. De 
meest onverwachte lessen waren de leukste. Ook zag 
ik hoe de kinderen nieuwe beroepen leerden kennen 
en daardoor wisselden van wat zij later wilden 
worden. Dit met dank aan de fijne gastdocenten.worden. Dit met dank aan de fijne gastdocenten. Ook 
mocht ik dit jaar de Facebookpagina beheren. Tijdens de 
lesdagen maakte ik filmpjes en foto’s. Deze monteerde 
en bewerkte ik voor op Facebook. Naar mate het jaar 
vorderde merkte ik dat het steeds makkelijker ging om 
de filmpjes te editen en te posten. Dit was een leuk

school mee te kunnen maken! Stille muisjes bloeien 
op en andere leerlingen leren hun enthousiasme op een 
passende wijze te uiten, iedereen groeit op zijn of haar 
manier. Dit jaar heb ik zelf ook van alles geleerd over 
bijzondere beroepen en maatschappelijke thema’s. 
Ik wil alle leerlingen, ouders, mede-juffen, het bestuur, Ik wil alle leerlingen, ouders, mede-juffen, het bestuur, 
de coördinator en natuurlijk de gastdocenten onwijs 
bedanken voor dit geweldige weekendschooljaar en 
ik wens iedereen een geweldig nieuw weekend-
schooljaar!

Afgelopen jaar mocht ik 
weer leerjaarleider bij 
Weekendschool zijn. Vorig 
jaar ben ik begonnen bij 
Weekendschool Baljée in 
Leeuwarden en dit jaar 
mocht ik de eerste groep 
leerlingen bij Weekendschool leerlingen bij Weekendschool 
Súdwest-Fryslân begelei- 
den. Samen met 3 ontzet-
tend fijne en goede juffen 
heb ik hier enorm van geno-
ten. Ik vind het zo mooi om 
de groei van alle leerlingen 
binnen één jaar Weekend- 

Mijn naam is Hanneke 
Smit en ik ben 23 jaar. 

Het fundament en raamwerk staat en van daaruit gaan we verder bouwen. Vol ambitie en met mooie plannen. 
We gaan een tweede  locatie openen in Workum zodat ook kinderen uit een ander deel van deze grote gemeente 
mee kunnen doen met het weekendschoolonderwijs. En we starten in september al met Studio, voor jongeren 
van 12 tot ongeveer 18 jaar. Het programma bestaat ook uit gastlessen en kennismaken met beroepen, maar we 
gaan ook bezig met weerbaarheid en zelfvertrouwen, leren organiseren, zien en gezien worden. Doel van Studio 
is om onze jongeren te leren hoe ze zich zo succesvol mogelijk in onze maatschappij kunnen bewegen. Ik kijk 
enorm uit naar het volgende schooljaar!  Rest mij nog jullie veel plezier te wensen met het lezen van deze enorm uit naar het volgende schooljaar!  Rest mij nog jullie veel plezier te wensen met het lezen van deze 
nieuwsbrief. Voor verslagjes van alle bijeenkomsten van het afgelopen schooljaar verwijs ik jullie graag 
naar: facebook.com/weekendschoolswf.      Tot ziens!  Koos Pot  -  Coördinator

Weekendschool Súdwest-Fryslân, de derde weekendschool in onze provincie, is afgelopen 
najaar van start gegaan. Na een half jaar van voorbereiding hebben we op 3 november 2018 
de deuren geopend voor een eerstejaarsgroep van 26 leerlingen afkomstig van verschillende 
basisscholen in Sneek. Leuke, nieuwsgierige en gemotiveerde leerlingen die voor hun 
toekomst willen gaan. Ontdekken, ervaren, leren en doorzetten. Begeleid door een topteam van 
vier vrouwen die met enthousiasme en betrokkenheid er alles aan doen om voor onze leerlingen 
het verschil te maken.  In dit afgelopen jaar is de basis gelegd voor een stevige organisatie die 
de leerlingen helpt om zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen. de leerlingen helpt om zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen. We zijn zo enthousiast dat het 
niet heel moeilijk was om gastdocenten te vinden. Vanuit ‘gewoon’ vrijwilligerswerk of 
maatschappelijk ondernemerschap blijken veel professionals uit verschillende beroepen 
bereid te zijn om een bijdrage te leveren aan de toekomst van jonge mensen. Het is geweldig 
om te zien hoe mensen op hun vrije zondag met passie vertellen over hun werk en onze leer-
lingen laten ervaren wat hun werk zo interessant maakt. Verderop in deze nieuwsbrief zijn alle 
gastdocenten van dit jaar genoemd. Heel hartelijk dank voor jullie bijdrage!

Wat een topjaar !



Ik ben Eline Klarenbeek en ik ben 19 jaar oud. Ik zit in 
mijn eerste jaar Social Work op de NHL Stenden in 
Leeuwarden. Voor deze opleiding moest ik stage 
lopen. Weekendschool SWF sprak mij ontzettend aan. 
Ik vind het een super leuk en goed concept. Ik hou 
ervan om met kinderen te werken en bezig te zijn. 
Vandaar dat de keuze voor mijn stage snel gemaakt 
was. Ook al woon ik in Blokzijl, 55 km van Sneek was. Ook al woon ik in Blokzijl, 55 km van Sneek 
vandaan. Ik ben met veel plezier juf van deze klas met 
fantastische kinderen. Ik leer veel van de kinderen. 
Vaak geniet ik net zo veel van de plekken die we be-
zoeken of de gastdocenten die langs komen, als de 
kinderen.  

Hoiiii!

Hoi! Mijn naam is Jasmijn Klerks...
Ik ben 23 jaar en woon in Leeuwarden samen met 
mijn partner en mijn grootste trots: mijn 1-jarige 
zoon. Ik ben bijna afgestudeerd leerkracht basis- 
onderwijs. 
Afgelopen schooljaar heb ik met heel veel plezier als Afgelopen schooljaar heb ik met heel veel plezier als 
assistent gewerkt bij Weekendschool SWF. Ik vind het 
prachtig om te zien hoeveel kinderen groeien in zo'n 
jaar. Kinderen komen in een groep waar ze de mees-
ten eerst niet kennen, en in de loop van het jaar zie 
je de dynamiek in de groep ontwikkelen. De kinderen 
die eerst stil waren durven ineens meer te zeggen 
en de kinderen die in het begin van het jaar een en de kinderen die in het begin van het jaar een 
negatieve houding hadden, ontwikkelen zich zo dat 
ze ontzettend betrokken zijn. Hier ben ik echt hart- 
stikke trots op! Na zo'n prachtig jaar kon ik nog geen 
afscheid nemen. Het komende schooljaar ben ik 
weer van de partij, nu niet meer als assistent maar 
als leerjaarleider. Ik heb er zin in!

De school die de meeste views had heeft ge-
wonnen. Dat waren wij niet helaas, maar we 
hebben wel meegedaan aan een geweldig 
project en we zijn ongelooflijk trots op onze 
leerlingen! Iedereen heeft met veel plezier 
aan deze film gewerkt.

Unicef Kinderrechtenfestival
We zijn dit schooljaar uitgekozen door Unicef om mee te doen We zijn dit schooljaar uitgekozen door Unicef om mee te doen 
aan het Kinderrechten Filmfestival.  Het UNICEF Kinderrechten 
Filmfestival laat leerlingen uit de bovenbouw van het basisonder-
wijs nadenken over hun rechten, door hier een eigen korte film 
over. Doel was om een filmidee aan te dragen waar een van de 
kinderrechten centraal staat. Dat hebben we gedaan: we hebben 
met de klas gekozen voor Kinderrecht #5: Wat moeten de ouders 
doen. Van al onze ideeën is door de filmcoach van Unicef een doen. Van al onze ideeën is door de filmcoach van Unicef een 
filmscript gemaakt en op 28 april is de filmploeg geweest om 
onze film op te nemen: The Simsgame in het echt! Het is een 
prachtige film geworden die je nog steeds kunt kijken op 
https://www.youtube.com/watch?v=hvur2NInIho

te laten draaien en hoe dat er uit ziet. Ik werd 
bestookt met vragen, ideeën en meningen. 
Geweldig zo’n betrokkenheid, iedereen wilde wel 
vrijwilliger worden. 

Het samen zijn van ouderen en jongeren is een Het samen zijn van ouderen en jongeren is een 
feest, ze versterken elkaar en staan erg open voor 
elkaar. De kinderen lieten kaarten en presentjes 
achter en er werd nog dagen over nagepraat bij de 
ouderen. En ik zag de bevestiging van het doel, in 
een paar uur leren de kinderen erg veel over een 
bepaald onderwerp.  We gaan door!

Weekendschool op bezoek 
bij Parkflat Stadsfenne

In mei kwamen de kinderen langs bij de Parkflat Stadsfenne, 
een serviceflat voor ouderen in Sneek. Het thema was vrij- 
willigerswerk. Nu ben ik ook daar voorzitter van het bestuur, 
dus ik kon me uitleven in mijn dubbelrol die dag. 

De kinderen hebben met de ouderen koersbal gespeeld, ze De kinderen hebben met de ouderen koersbal gespeeld, ze 
hebben met hen gepraat en gedachten uitgewisseld. Zelf heb 
ik twee rondleidingen gegeven door de flat om de kinderen te 
laten zien wat er allemaal bij komt kijken om zo’n organisatie 

Vanaf de voorbereidingen voor de Weekendschool ben ik voorzitter 
van het bestuur. Ik heb me beschikbaar gesteld omdat ik volledig 
achter het doel van de Weekendschool sta en daar graag mede vorm 
aan wilde geven. Kinderen een kans en gelegenheid geven om in aan-
raking te komen met diverse beroepen op een laagdrempelige 
manier. Zo kunnen ze hun blik op de maatschappij verbreden, naast 
rekenen en taal dat ze op school krijgen, een welkome aanvulling!

We gaan door !

Voor alle mensen die niet weten wat 
weekendschool is: Weekendschool is 
niet een school in het weekend, 
weekendschool is een ander soort 
school, niet om te rekenen maar om 
te werken aan je toekomst. Over wat 
voor baan je later wil. Je gaat dan 
naarnaar verschillende beroepen en je 
gaat kijken wat zij dan doen.

De gastles bij de politie 
vond ik het allerleukst. 
We mochten daar een 
wapen vasthouden en 
een harnas aantrekken. 
Ook mochten we in de 
politieauto kijken. In de 
cel mochten we ook cel mochten we ook 

een kijkje nemen. We 
mochten ook nog hand-

boeien vasthouden.

Weekendschool is een 
school in het weekend 
waar we geen rekenen 
en geen taal of spelling en geen taal of spelling 
hebben. Het gaat over 
beroepen zoals de politie, 
het ziekenhuis en nog 
veel meer! Ik vond de 
gastles bij de politie het gastles bij de politie het 
leukst. Ook de gastles van 
het klokhuis vond ik erg 
leuk, ja Janouk van het 
Klokhuis is langs geweest!

leukst. De ruitenwissers in een trein 
werken totaal niet, alles werd juist wazig. 
De juffen mochten ook even in een bus 
rijden en het leek wel een achtbaan!

Ik vind Arriva echt heel 
leuk. We leerden van 
alles over de trein en de 
bus. De trein was leuk 
maar de bus was het 

De politie vond ik de leukste gastles, 
omdat ik daar veel dingen heb geleerd. 
Ook vond ik het leuk omdat we daar 
een rondleiding hebben gehad. 
Weekendschool is een leuke school 
waar je leert vrienden maken en waar 
je beroepen leert kennen. De gastles 
van Pieter Koolwijk heeft mij het meest van Pieter Koolwijk heeft mij het meest 
verrast omdat ik dacht dat het saai zou 
worden maar het was een leuke en 
grappige schrijver die leuk vertelde. 

Wat Weekendschool mij heeft opgeleverd? 
Weekendschool is super leuk en super vet. 
Je leert er heel veel dingen van en het is 
super gezellig. Door de Weekendschool heb 
ik heel veel nieuwe vrienden ontmoet. En de 
docenten zijn super aardig, lief en gezellig 
en ik noem ze geen docenten want we zijn 
allemaalallemaal vrienden geworden dus het lijkt 
niet of ze docenten zijn. Dus als je niet op 
Weekendschool zit, moet je het zeker gaan doen. 

Ik ben Aja. Door Weekendschool 
heb ik een vriendin leren ken- 
nen. Ik vond alles leuk op de 
Weekendschool. Door Weekend- 
school kan ik beter Nederlands 
verstaan en spreken. 

Onze gastles bij de Leeuwarder Courant vond ik erg leuk. 
We kregen een rondleiding en we mochten zelf een voor-
pagina maken voor onze zelfbedachte krant!  Ook gaf 
kinderboekenschrijver Pieter Koolwijk ons les en ik dacht 
dat hij er heel netjes zou uit zien, maar nee hoor: adidas 
pet en gewoon een vest en een spijkerbroek!  Zelf wil ik 
later iets met fotografie doen. En ik zou nog wel eens een 
gastles in een houtzaagmolen willen hebben. Ook lijkt het 
mij leuk om iets in de musicalwereld te doen.  Door de 
Weekendschool is voor mij duidelijker geworden wat ik wil 
worden. Ik wil volgend jaar weer, want ik heb héél veel geleerworden. Ik wil volgend jaar weer, want ik heb héél veel geleerd, 
gedaan en gelachen. De sfeer in de groep is erg leuk. Het 
jaar zit er bijna op en ik zeg alvast, tot volgend jaar!


