
SUZANNE
Weekendschool verslag van 
Suzanne de Bey

Ik vind de weekendschool tot 
nu toe erg leuk omdat wel 
leuke dingen beleven. Ik vond 
vooral de boerderij het aller 
leukst. Ik vond de online lessen 
minder leuk omdat je elkaar niet in 
het echt zag. Ik zou het ontzettend leuk 
vinden om een bezoek te brengen  aan de dierenarts 
omdat ik dieren heel leuk vind. Jullie begeleiding vind ik sociaal, 
ik voel me heel fijn. Ik vind de groep wel leuk maar ik weet niet 
zo goed waar ik bij hoor. Bij die weekendschool leer je hoe de 
beroepen in elkaar zitten en je word in een groep gezet die je 
niet kent dus je word er ook socialer van 
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Wij zijn de ouders van Sipke Jan en Valentino Heida. Sipke Jan 

heeft twee jaar lang op Weekendschool gezeten en Valentino 

zit er nu ook op. 

Wij vinden het erg fijn dat onze kinderen naar Weekendschool 

gaan, zodat ze hier meer inzicht krijgen over wat hun in de 

toekomst te wachten staat en bij het maken van bepaalde 

keuzes.

Een groot voorbeeld is de beroepskeuze, ze ontdekken door 

Weekendschool hoe bepaalde beroepen in elkaar zitten. 

Hierdoor kunnen ze een makkelijkere beroepskeuze maken. De 

conclusie is dat ze nu meer voorbereid zijn. 

Groet,

Erwin en Mariëlle Heida

“De Ouders van:” 
           Sipke Jan & Valentino

Juni 2021

BOAZ
Ik vind het leuk. Elke keer iets 
anders om the leren.
Online ging goed, maar om 
naar Franeker te gaan is leuker.
De gastles over Augmented 
Reality vond ik leuk, maar 
2 keer online was teveel. 
De “speurtocht” vond ik wel 
weer leuk. De boer in Sexbierum 
was leuk, daar heb ik geleerd dat er 
pootaardappelen bestaan. De D&O Bouwglas 
was ook erg leuk, leuk om mijn letter B van plastic te krijgen en de 
eierhouder. Ik heb veel zin in morgen,  als we naar het vliegveld 
Lelystad gaan.

Ik hoop dat we nog iets moeilijkere codering gaan doen, dus iets 
met computers en tekenen.

Ik vind Niek erg leuk en grappig. Met de andere begeleiders heb ik 
nog niet veel contact gehad.

Voor anderen kinderen, is het leuk om leeftijdgenoten te 
ontmoeten, dingen te leren, verschillende beroepen te ontdekken.

Ik weet verder niet wat ik nog zou willen. Ik laat me graag verrassen.

Groetjes Boaz

RHONIN
Wat vind je van de 
Weekendschool?
Ik vind het erg leuk en leerzaam 
en ook heel interessant om bij 
bedrijven te kijken.

Wat vond je ervan dat je 
tijdens de coronatijd niet naar 
de Weekendschool kon?
Dat vond ik erg jammer 
maar we hebben online ook erg leuke 
dingen gedaan.

Wat vond je het leukste tot nu toe?
De online les over Augmented Reality me de kubus vond ik het 
leukste.

Wat zou je nog willen doen?
Het lijk mij interessant om bij een computerfabriek of bedrijf te kijken 
hoe ze bijvoorbeeld computers, of een telefoon of tablet maken.

Wat vinden jullie van de begeleiding?
Ik vind de begeleiding goed en jullie verzinnen erg leuke dingen om 
te doen.

Wat vind je van de groep?
Iedereen is erg aardig.

Waarom zouden andere kinderen mee moeten doen?
Omdat je er veel kunt leren en je doet leuke dingen in het weekend.

LYSANNE
Hallo, ik ben Lysanne

Dit is mijn tweede jaar bij de 
weekendschool, het 
is leuk en leerzaam. Tijdens 
de coronaperiode toen we niet 
naar de weekendschool konden 
hebben wij veel opdrachten 
online gedaan, dat was best leuk 
maar ook wel wat saai en het duurde 
soms erg lang.  

Vorig jaar hebben we best veel leuke dingen gedaan, we mochten 
ook een keer zelf solderen, dit was super leuk, dmv het aan elkaar vast 
solderen van de draadjes ging er een lichtje branden. Het verzorgen 
van een High tea voor mijn familie was ook erg leuk om te doen. 

Vorige week naar DNO Bouwglas was ook leuk. Daar mochten we 
glas kapot slaan en een lasersnijder sneed onze eerste letter van je 
naam uit. Bijna alle dingen tot nu toe zijn leuk geweest. Ook is het 
erg interessant dat je bij bedrijven komt waar je anders misschien 
nooit heen zou kunnen/mogen gaan. 

Het liefste zou ik nog wel wat met techniek willen doen. 
De groep waar ik in zit is erg druk, maar wel gezellig. De begeleiders 
vind ik aardig en doen altijd hun best. Ik ben erg blij dat ik mij 
destijds heb opgeven voor de Weekendschool, de meeste 
activiteiten die we doen zijn erg leuk. 
 

NIENKE
Hallo ik ben Nienke Ytsje, ik vertel 
een verhaal over hoe het bij 
de weekendschool is en wat 
je er allemaal kunt doen. Ik 
vind de weekendschool heel 
leuk je leert er veel, en je kunt 
bij allemaal verschillende 
beroepen kijken zo kun je 
sneller en beter een keuze maken. 
de online activiteiten waren heel 
leuk daar hebben we 1 beroep gehad het was heel 
leerzaam. Ik vond tot nu toe het politiebureau het leukst het 
was informatief en ook spannend. Ik zou andere kinderen de 
weekendschool aanraden omdat je er veel van leert en de keuze 
die later heel belangrijk gaat zijn maken. 
  
Groetjes: Nienke Ytsje 

YSBRAND
Ik vind de weekendschool heel 
erg leuk. Je kan bij bedrijven 
kijken waar je anders niet 
kan komen. De politie kwam 
langs om te vertellen. Dat 
vond ik super cool ! Online 
vond ik ook leuk om mee 
te doen. Alleen het internet 
werkte soms bij ons niet goed. De 
weekendschool is gezellig, en je kunt 
er vrienden maken !

Groeten, Ysbrand Duursma
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Mijn naam is Nina van der Meer en ik ben de leerjaarleider van groep 7, de Welpen. 

Sinds een aantal weken zijn de fysieke gastlessen van start te gaan en is de 

Weekendschool echt begonnen! De Welpen is een gezellige en enthousiaste groep 

kinderen, die met én van elkaar leren.

Samenwerken, je talent ontdekken en jezelf kunnen zijn, zijn punten waaraan ik 

graag bijdraag. Daarbij vind ik het belangrijk dat er vooral plezier wordt gemaakt en 

we een leuke tijd met z’n allen hebben.

Als de kinderen aan het eind van de middag enthousiast en vol verhalen naar huis 

gaan, is voor mij de dag geslaagd!

En dan is het eindelijk zo ver: de eerste keer weekendschool! Ontzettend 

leuk om daar de startbijeenkomst te gaan geven bij de kinderen van de 

weekendschool.

Ik ben er al op tijd en maak kennis met de begeleidsters. Allemaal gedreven 

en enthousiaste dames. En dan één voor één druppelen de kinderen 

binnen. Een beetje onwennig. Wie ken ik wel of niet. Durf ik iets te zeggen. 

Waar moet ik gaan zitten. De spanning op die koppies…

We gaan los! Een eerste kennismaking met elkaar door de begeleiders en 

vervolgens ontdekken hoe het werkt in je hoofd, in je brein. Opdrachten 

om te ervaren wat er gebeurt als je denkt iets niet te kunnen. Of juist wat 

het kan opleveren als je gelooft: “Ik kan het wel!” Want geloof je dat je 

op een ballon kunt zitten, zonder dat die knapt? Wat was het geweldig 

om te zien hoe kinderen hier verschillend op reageren en elkaar ook 

gaan helpen. Want dat was het doel… Een groep worden en als het wat 

lastiger wordt, de ander gaan helpen. Zonder oordeel. Samenwerken. 

Oplossingen bedenken hoe we degene, die iets nog niet durft, net een 

klein zetje kunnen geven om het wel te gaan durven, te gaan doen.

De boodschap voor de kinderen was: de controle krijgen over je eigen 

gedachten! Door elkaar te leren kennen en te gaan samenwerken kom je 

heel ver.

Tessa Fennema, NLP trainer bij Tessa Trainingen
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Nationale Politie

NINA VAN DER MEER

TESSA

In april 2021 mochten mijn collega Jan Haitsma en ik de groepen van de 
`Weekendschool Franeker` vertellen over het mooiste vak ter wereld. Ik 
heb wel 150 lezingen gehouden over het politievak, maar ik heb nog nooit 
zoveel vragen gehad als van deze twee enthousiaste leergierige kids. Het was 
geweldig om te doen. We vertellen ook zo graag over het politievak, omdat 
heel veel mensen een verkeerd beeld hebben van wat de politie doet en 
we merken ook bij de kinderen, dat tegen hen vaak is gezegd: `pas op, als 
je dit of dat doet, pakt de politie je` en meer van die soort goed bedoelde 
waarschuwingen. Ze gebruiken eigenlijk de politie een beetje als bedreiging 
in de opvoeding. Nou, alleen daarom al, willen we graag vertellen, wat 
we doen bij de politie en waarom er politie is. We beginnen in het stenen 
tijdperk, bij stammen, dorpen, kastelen en ridders,  steden (vestingplaatsen), 
landen en dus de noodzaak, dat mensen die leven in grote groepen, 
afspraken moeten maken hoe ze samen willen leven. Bijvoorbeeld, dat we 
afspreken om in NL rechts te rijden. Doe je dat niet, dan ontstaat er chaos in 
het verkeer. Zo is het ook met moord, geweld, misdrijven, stelen en noem 
maar op. Maar ook, dat we in dienst staan van onze volksvertegenwoordigers 
in de 2e Kamer, Gemeente en Provincie en regering: wat we `democratie` 
noemen, en die uitvoeren wat alle mensen in NL willen. 

En dan vertellen we over alle mogelijkheden binnen de politie: speurhonden, 
recherche, sportinstructeur, politie te water, arrestatieteam, bikers, mobiele 
eenheid, secretaresses, werken met hackers en computers en software, 
financiële experts, wapenexperts en nog veel meer. Dus wat je allemaal kan 

worden. En wanneer jij dat wil en je best doet, dat je bij de politie gratis heel 
veel mooie opleidingen kan krijgen. Het belangrijkste van de politie is, dat 
je mensen helpt die je nodig hebben, maar dat je ook iets doet wanneer 
mensen niet doen wat alle mensen met elkaar afgesproken hebben. Dan 
ben je even een soort scheidsrechter met een gele kaart of rode kaart. 
Natuurlijk hadden we een politieauto mee, een `neppistool`, schilden, 
wapenstokken en hebben we mooie discussies gehad over van alles en nog 
wat. Bijvoorbeeld over de Grondwet en dat we allemaal gelijk zijn. We kregen 
het over pesten, over huidskleur, over racisme. Wat hebben we prachtige 
middagen beleefd op de Weekendschool Franeker. Dankjewel aan alle kids 
en heel veel succes gewenst bij het maken van keuzes in jou leven!

DAPHNE POEPJES

Drie jaar geleden wilde onze oudste dochter na een flyer zich graag in 

laten schrijven bij de weekendschool. Ze was enthousiast geworden door 

een presentatie op school. 

Na een intake gesprek en een kennismakingsgesprek mocht ze starten. 

In het begin vooral heel erg spannend natuurlijk omdat het vooral toch 

een stap uit je bekende omgeving is. Na de eerste keer gelijk al thuis 

gekomen met een geweldige glimlach en grote verhalen. De keren erna 

worden daardoor een stuk makkelijker om naar toe te gaan omdat de 

club kinderen en de (vaste) begeleiding eigen wordt. 

Door de verhalen van onze oudste dochter thuis over alle verschillende 

beroepen raak je zelf ook enthousiast,  soms denk je als ouder “daar had 

ik ook wel eens willen kijken “. Dat dacht onze middelste dochter ook, al 

die mooie verhalen dat lijkt mij ook wel wat mama. Ook haar hebben we 

toen opgegeven en ook zij vond het in eerste instantie zeer spannend 

maar naar een aantal keren was het zoals verwacht gelijk goed en ook zij 

kwam met alle verhalen en een grote glimlach.

Wat voor ons als ouder heel erg mooi is om te zien is hoe beide meiden er 

goed aan doen/deden om naar de weekendschool te gaan. Het 

socialiseren met andere kinderen, het ontdekken van “eigen” talenten, 

het ontwikkelen van hun sociale vaardigheden draagt daar ook aan bij. 

Wij bewonderen de inzet en motivatie van alle vrijwilligers/ begeleiders 

die zich iedere week opnieuw inzetten voor de kinderen en de 

weekendschool. Ga vooral zo door !! Dikke pluim voor jullie!

We zijn trots; zo trots als een pauw!

Wat hebben we een bijzonder jaar achter de rug. Ook wij hebben te 

maken gehad met alle gevolgen van het Corona Virus. Mogen we wel 

of toch niet…. En als we niet fysiek samen mogen komen, hoe dan wel?  

Het heeft ons ieder geval geleerd om te denken in mogelijkheden en 

niet blijven hangen in wat niet kan. Er zijn wat zondagen uitgevallen 

maar we hebben altijd (online) contact gehouden met onze kinderen. 

Vorig jaar moesten we in maart onze deuren sluiten. We hebben met 

de Weekendschool Baljee uit Leeuwarden een prachtig schrijfproject 

opgezet. Twee onbekende kinderen aan elkaar gekoppeld en zij hebben 

elkaar drie keer geschreven. Er zijn zelfs kinderen die nog met elkaar 

schrijven. En dan de diplomering; geen groot feest maar we zijn bij ieder 

kind langs geweest in een versierde bus met kinderchampagne, rode 

loper en een diploma. Bij elk kind voor huis een mini feestje. 

Dit seizoen zijn we gestart met twee fysieke bijeenkomsten  maar 

moesten we de deuren al snel weer sluiten. We hebben online een quiz 

gespeeld, bingo gedaan maar ook twee keer een heuse gastles van 

MeAr Media waarbij we bezig geweest met Augmented Reality. Hoe 

gaaf was dit!!

In december hebben we samen met Bakker Van Der Kloet, alle kinderen 

een cake gebracht met diverse versiersels. De kinderen mochten er iets 

moois van maken en deze cake brengen bij iemand die dat volgens 

hun verdiende. Nou, tot tranen toe geroerd hebben we de reacties en 

verhalen van de kinderen mogen lezen. Wat was dit bijzonder! 

Gelukkig konden we eind februari weer fysiek los. Wel met een strak 

protocol en dat gaat super. We hopen dat we nog een paar leerzame 

gastlessen tot de zomer kunnen organiseren en dat we samen nog een 

prachtige en vooral gezonde tijd samen mogen beleven. 

Ik wil de leerjaarleiders, stagiaires, en vrijwilligers heel erg bedanken voor 

hun inzet en flexibiliteit. En ook grote dank voor alle gastdocenten die 

in deze Coronatijd meedenken en zich inzetten om “onze” kinderen toch 

een boeiende en leerzame middag te bezorgen. 

Mochten jullie meer willen lezen over de activiteiten van afgelopen jaar 

dan kun je dit vinden op de website of onze facebook pagina. 

Ik wens jullie heel veel leesplezier toe. 

Gea Smits

Coördinator weekendschool Franeker

Weekendschool wordt mede mogelijk gemaakt door het Klaarkampster Weeshuis Franeker


