
Zit je (bijna) in groep 7 of groep 8 en wil je meer weten over de 
Goudse Weekendschool? Of weet je al zeker dat jij mee wilt doen 
met alle lessen van de Goudse Weekendschool? Meld je dan aan 
voor een proefl es! Daarna kun je samen met je ouders beslissen of je 
voortaan elke zondag naar de Goudse Weekendschool wilt.  
Je kunt mailen naar info@goudseweekendschool.nl 
of bellen met (06) 42 3377 86.
De Weekendschool beslist wie mee 
kan doen met de lessen.
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Nynke van den Brink
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info@goudseweekendschool.nl

www.goudseweekendschool.nl

Stel je vraag aan:

Nynke van den Brink

(06) 42 3377 86

info@goudseweekendschool.nl

www.goudseweekendschool.nl

De Goudse 

Weekendscho
ol bedankt 

haar partne
rs:

Je kunt mailen naar info@goudseweekendschool.nl 

gouden par
tner

initiatiefnem
er



 
Leerling (jongen, 11 jaar)

"Ik vind de Goudse Weekendschool heel interessant 

en leuk. Het is echt niet hetzelfde als de gewone 

school: je krijgt ook geen cijfers en geen huiswerk. 

We kregen op zondag les van een dierenarts en van 

een advocaat. En we bezochten het politiebureau en 

zaten daar even in de cel!’" 

Leerkracht basisschool

"Leerlingen van de Goudse Weekendschool komen 

maandag vaak met enthousiaste verhalen bij mij in de 

klas. Ik vind dat ze veel leren over de wereld buiten 

de school. En ik zie hun zelfvertrouwen groeien!"

 

De lessen en de huiswerkplek van de 

Goudse Weekendschool zijn gratis, bedrijven 

uit de Goudse regio en de gemeente Gouda 

betalen de kosten.

Er zijn 26 lesdagen per jaar. Als je toegelaten 

wordt, verwachten we je elke lesdag. 

Je mag natuurlijk eerst een proefl es volgen. 

De lessen voor kinderen uit groep 7 en 8 zijn op 

zondag van 11 uur tot half 3 in het centrum van

Gouda. De huiswerkplek voor brugklassers is op 

zondag van 3 tot 5 uur. Samen fi etsen naar de 

Weekendschool kan georganiseerd worden.

Op school leer je van alles. Maar wat doet een chirurg 

de hele dag? Wat gebeurt er in de keuken van een groot 

restaurant? En hoe ontwerp je een app? 

Wil jij de antwoorden weten op deze en op nog veel 

meer vragen? En zit je (bijna) in groep 7 of groep 8? 

Dan is de Goudse Weekendschool echt iets voor jou!

Door de Goudse Weekendschool...•  sta ik sterker in mijn schoenen•  heb ik ontdekt dat leren leuk is•  heb ik veel beroepen leren kennen•  ben ik bij interessante bedrijven geweest•  durf ik meer te vragen en te vertellen•  heb ik leren samenwerken en presenteren•  heb ik ontdekt wat bij mij past•  heb ik veel interessante mensen ontmoet•  heb ik meer zelfvertrouwen gekregen

Oud-leerlingen 
aan het woord

 

Op de Goudse Weekendschool krijgen we bijna 
elke week bezoek van mensen met interessante 
beroepen. Denk aan een architect, dierverzorger, 
chirurg, chef-kok, politieagent of timmerman. 
Deze mensen vertellen over hun vak en de
wereld daaromheen. En we bezoeken hun werk: 
we gaan bijvoorbeeld naar een rechtbank, een 
bouwplaats, ziekenhuis of fabriek, kijken rond 
en werken samen aan allerlei opdrachten.
En: als leerling van de Goudse Weekendschool 
mag je, als je straks in de brugklas zit, meedoen 
met de huiswerkplek!

•  je woont in Gouda en zit (bijna)  in groep 7 of groep 8•  je wilt de wereld ontdekken en je  zelfvertrouwen vergroten•  je wilt je inzetten voor je toekomst•  je wilt heel graag op zondag naar de  Goudse Weekendschool. Het lijkt je leuk!•  je kunt wel een extra steuntje  in de rug gebruiken•  jouw ouders vinden het een goed idee  dat je naar de Goudse Weekendschool  gaat
 dat je naar de Goudse Weekendschool 


