JIJ KUNT MEEDOEN
AAN WEEKENDSCHOOL FRANEKER
MELD JE NU AAN!

weekendschoolfraneker.nl

WEEKENDSCHOOL FRANEKER IS DE PLEK WAAR ...

WAT STAAT ER OP HET PROGRAMMA?

enthousiaste en gemotiveerde kinderen uit de gemeente Waadhoeke,
die om verschillende redenen een extra kans verdienen, kennismaken
met boeiende werelden. Waar je mensen ontmoet die interessante
beroepen hebben en spannende dingen doen. Waar je werkt aan jouw
eigen toekomst en ontdekt waar jij goed in bent.

We werken met thema’s zoals bijvoorbeeld journalistiek, gezondheid,
techniek, kunst & cultuur en recht. Op Weekendschool Franeker krijgen
we bijna iedere keer bezoek van enthousiaste mensen met interessante
beroepen. Denk bijvoorbeeld aan een politieman, journalist, advocaat,
beroepsmuzikant, architect, chirurg, ondernemer, rechter, timmerman
of museumdirecteur. Deze mensen vertellen over hun vak en de wereld
daaromheen. En we bezoeken hun werk. We gaan naar een bouwplaats,
de rechtbank, het ziekenhuis en een fabriek. We kijken daar rond en we
werken samen aan allerlei opdrachten.

VOOR WIE IS WEEKENDSCHOOL FRANEKER?
› 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 leuke en leerzame
zondagmiddag te hebben
› je vindt het leuk om samen te werken met andere kinderen
› je woont in de gemeente Waadhoeke

HOE ZIET EEN WEEKENDSCHOOLDAG ERUIT?
Weekendschool Franeker is op zondag, twee keer per maand van 13.00
tot 16.30 uur. Je krijgt les van gastdocenten die vertellen over hun
beroep en daarnaast maken we vaak een uitstapje naar het werk van de
betreffende gastdocent. Ga je mee?

WAAR IS HET & WAT KOST HET?
Deelname aan Weekendschool Franeker is vrijwillig en gratis, maar
niet vrijblijvend. Wij verwachten dat je actief deelneemt en alle dagen
komt. We leggen deze samenwerking ook in een overeenkomst vast.
Je komt altijd op de fiets naar de centrale locatie: Botniastins aan de
Breedeplaats 2 in Franeker. Van daaruit fietsen we met elkaar naar het
bedrijf of de werkplek van de gastdocent. Als we naar een plaats gaan
(ver) buiten Franeker gaan we met de trein of met de bus.

WIL JE MEER WETEN OVER
WEEKENDSCHOOL FRANEKER?
Of weet je al zeker dat jij mee wilt doen met alle
lessen van Weekendschool Franeker? Meld je
dan aan via het formulier op de website of via
de meester of juf van je eigen school. Na een
kennismakingsgesprek kun je samen met je ouders
beslissen of je voortaan iedere twee weken naar
Weekendschool Franeker wilt. Weekendschool
Franeker start na de herfstvakantie en duurt
tot aan de zomervakantie. Er is plaats voor 25
leerlingen per schooljaar. Wanneer er meer
aanmeldingen zijn beslist Weekendschool Franeker
wie mee kan doen met de lessen. Doe je mee?

WIE KAN MIJ MEER VERTELLEN?
Stel je vraag aan Koos Pot, zij is coördinator van
Weekendschool Franeker, via email of telefoon.

06 12161610
koos@weekendschoolfraneker.nl
www.weekendschoolfraneker.nl

