
Goudse Weekendschool 

Goud voor je toekomst!

Doelgroep

Gemotiveerde kinderen van 10 tot 14 jaar die door de situatie waarin ze opgroeien 
minder kansen hebben zich te ontplooien. 

Doel

Door het volgen van de lessen...
- ontdekken de leerlingen de wereld
- versterken ze hun sociale vaardigheden
- neemt het zelfvertrouwen van leerlingen toe, en
- vergroten ze hun binding met de (Goudse) samenleving
Hierdoor vinden de kinderen makkelijker hun plek in de samenleving.

Middel

- Twee jaar naar school op zondag, in totaal 56 zondagen, voor kinderen uit 
 groep 7 en  groep 8 van de basisschool
 - Enthousiaste (Goudse) gastdocenten vertellen over hun vak en brengen zo de kinderen 

   in contact met een nieuwe wereld
  - Brugklasleerlingen bezoeken de huiswerkplek: een rustige plek om huiswerk te maken 
   op zondagmiddag 
  - Vrijwillig maar niet vrijblijvend

Ouderbetrokkenheid

-  Ouders bezoeken een informatiebijeenkomst en voeren een oudergesprek voordat het kind geplaatst wordt
-  Vijf keer per jaar: Presentatieles voor ouders (e.a.). Kinderen vertellen en laten zien wat ze hebben geleerd en gedaan
-  Ouders begeleiden regelmatig excursies
-  Elk schooljaar voeren ouders een evaluatiegesprek met de leerkracht

Samenwerking regionaal bedrijfsleven

De Goudse Weekendschool werkt nauw samen met bedrijven/organisaties uit de Goudse regio. Deze bedrijven 
verzorgen incidenteel gastlessen, ontvangen een enkele keer een klas op zondag, denken mee 
V]LY�KL�[VLRVTZ[�LU�Ä�UHUJPLYLU�VUZ��5PL\^L�SLKLU�]VVY�KLaL�LU[OV\ZPHZ[L�ILKYP�
jvengroep zijn van harte welkom en noodzakelijk voor ons voortbestaan!

Financiering

+L�.V\KZL�>LLRLUKZJOVVS�^VYK[�NLÄ�UHUJPLYK�KVVY�KL�NLTLLU[L�.V\KH��
bedrijven uit de Goudse regio, fondsen en particulieren.
+L�.V\KZL�>LLRLUKZJOVVS�PZ�HHUNLTLYR[�HSZ�(5)0��LLU�HSNLTLLU�U\[�ILVNLUKL�
instelling.

Curriculum

Lesblokken eerste jaar: media, orde & veiligheid, 
horeca, dier & natuur, lessen in geluk
Lesblokken tweede jaar: transport, gezondheidszorg, 
overheid & politiek, ondernemen!, ontdek de bouw,
lessen in geluk 

Tijdens de lessen is er veel aandacht voor 
vaardigheden als samenwerken en presenteren.
Elk lesblok wordt afgesloten met een Presentatieles 
voor ouders en andere belangstellenden.
Zie voor data van lessen en Presentatielessen: 
www.goudseweekendschool.nl
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                        Partners Goudse Weekendschool 

  Partnergroep Centric (Gouden Partner)
  Goudse Weekendschool Woonpartners Midden-Holland 
       (initiatiefnemer)
�� � 9HIVIHUR�/VSSHUKZL�01ZZLS
   Groene Hart Ziekenhuis
   Goudse Verzekeringen
   SPB - opleidingsbedrijf voor de bouw
   Hogebrug Accountants
�� � 2YHHUILKYPQM�5LKLYOVMM
  Subsidie Gemeente Gouda
  Fondsen/eenmalige bijdragen Adessium Foundation, Kinderpostzegels,
   Bouwsociëteit Midden-Holland en
   particuliere schenkingen
  Verkozen tot goed doel van o.a.� .V\KZL�:PUNLSSVVW��1*0�.V\KH��*\SPMLLZ[�.V\KH�
   en Lionsclub, enz.

                            Geschiedenis Goudse Weekendschool

  2008� 0UP[PH[PLMULTLY�9LUt�4HZJPUP��KPYLJ[L\Y
   bestuurder Woonpartners Midden-Holland, 
�� � Z[HY[�TL[�aVLRLU�KYHHN]SHR�LU�Ä�UHUJPLYPUN
  2009 Tekenen eerste sponsorcontracten, aanstelling eerste leerkracht/coördinator
  September 2010� :[HY[�LLYZ[L�ZJOVVSQHHY��ttU�NYVLW�SLLYSPUNLU
  September 2011 Start tweede schooljaar, twee groepen leerlingen
  September 2012 Start derde schooljaar, drie groepen leerlingen
  September 2013 Start vierde schooljaar, drie groepen leerlingen en een huiswerkplek voor brugklassers
  September 2014 Start vijfde schooljaar, drie groepen leerlingen en een huiswerkplek voor brugklassers
  September 2015 Start zesde schooljaar, vier groepen leerlingen en een huiswerkplek
  September 2016 Start zevende schooljaar, vier groepen leerlingen en een huiswerkplek
  September 2017 Start achtste schooljaar, drie groepen leerlingen en een huiswerkplek
  September 2018 Start negende schooljaar met drie grote groepen en een huiswerkplek
  September 2019 Start tiende schooljaar!

Organisatie Goudse Weekendschool

Stichting Goudse Weekendschool
Medewerkers (betaald): 5, samen minder dan 2 fte
Vrijwillige gastdocenten
Vrijwilligers voor begeleiding leerlingen tijdens lesdagen
Samenwerken met vele (Goudse) organisaties

Bestuursleden Stichting Goudse Weekendschool

Carolien van der Werf (voorzitter) - cfo Centric
:[LWOHU�1\L��WLUUPUNTLLZ[LY�ZLJYL[HYPZ����THUHNLY�KH[H�ZJPLUJL��HUHS`[PJZ�+L�.V\KZL
Cristel Wieman - lid college van bestuur Stichting Klasse
Geeske Hoogenboezem - leerkracht primair onderwijs
4HY[PQU�*VZPQU���OLHK�VM�JVUZ[Y\J[PVU�THUHNLTLU[�<UPIHPS�9VKHTJV�>LZ[Ä�LSK
Hans Telkamp - Rabobank

College van Ambassadeurs Goudse Weekendschool

9LUt�4HZJPUP��]VVYaP[[LY����KPYLJ[L\Y�ILZ[\\YKLY�>VVUWHY[ULYZ�4PKKLU�/VSSHUK
Godfried Barnasconi - voorzitter raad van bestuur Groene Hart Ziekenhuis
;OPLYY`�]HU�=\N[���^L[OV\KLY�]HU�VUKLY^PQZ�NLTLLU[L�.V\KH
Geert Bouwmeester - ceo Goudse Verzekeringen
Karim Henkens - ceo Centric
Mohammed Mohandis - projectleider mbo Rijnland / lid gemeenteraad Gouda

Meer informatie

� 5LLT[�\�]VVY�TLLY�PUMVYTH[PL�JVU[HJ[�VW�TL[�5`URL�]HU�KLU�)YPUR��KPYLJ[L\Y
 06 42 3377 86 of vandenbrink@goudseweekendschool.nl

Leslocatie: Burgemeester Martenssingel 15 Gouda  •  06 42 3377 86
info@goudseweekendschool.nl  •  www.goudseweekendschool.nl
Stichting Goudse Weekendschool  •  Kamer van Koophandel Rotterdam 24486055
<�]PUK[�VUZ�VVR�VW�-HJLIVVR��;̂ P[[LY�LU�0UZ[HNYHT�
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