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Beleidsplan 
 
Stichting Weekendschool Franeker komt voort uit een initiatief van Stichting Het 
Klaarkampster Weeshuis te Franeker. In 2017 werd door haar besloten om de 
Stichting Weekendschool Franeker op te richten en voor een aantal jaren financieel 
te ondersteunen. In 2018 was de stichting een feit en werd er een bestuur benoemd. 
 
Statutaire doel 
 
De stichting heeft ten doel: 
Het bieden van kennis en ervaring aan jongeren tussen de tien en veertien jaar oud, 
uit de gemeente Waadhoeke; het vergroten van hun kansen om adequaat te 
functioneren in de maatschappij en het versterken van hun zelfvertrouwen door hen 
in contact te brengen met personen die aansprekende en inspirerende beroepen 
uitoefenen, alles in de ruimste zin des woords. 
 
Doelgroep 
 
Weekendschool Franeker richt zich op gemotiveerde en nieuwsgierige kinderen van 
de groepen 7 en 8 van de basisschool en het eerste jaar van het voortgezet 
onderwijs. Dit betreffen over het algemeen kinderen, die van huis uit minder 
mogelijkheden en kansen hebben om in aanraking te komen met onderwerpen als 
opleiding, wetenschap, cultuur en techniek.  
 
Missie 
 
Stichting Weekendschool Franeker wil haar leerlingen een breed beeld van de wereld 
laten zien en daagt haar leerlingen uit hun grenzen te verleggen, verder te kijken, 
meer te durven en te doen, met de volgende centrale doelstellingen: 
 

1) (toekomst)perspectieven van leerlingen helpen verbreden 
2) hun zelfvertrouwen helpen vergroten 
3) hun talenten helpen benutten 

 
Weekendschool Franeker tracht dit doel te bereiken door het bieden van een 
netwerk van interessante professionals die kinderen inspireren en motiveren om te 
blijven leren voor een kansrijke toekomst.  
 
Visie 
 
Kinderen vinden het leuk om de leren. Dit gaat verder dan je best doen op school en 
huiswerk maken. De kennismaking met interessante mensen uit de samenleving 
zorgt ervoor dat het kind een bredere blik krijgt op mogelijkheden (qua studie en 
werk) die er zijn en op zijn/ haar mogelijkheden specifiek. Weekendschool Franeker 
zorgt voor deze ontmoetingen door een werkwijze die naast deze verbreding van de 
omgeving, het talent van het kind centraal zet en ontwikkelt. Dit gebeurt op basis 
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van de overtuiging dat zowel de kinderen als de professionals elkaar inspireren en 
van elkaar kunnen leren. 
 
Het bestuur 
 
Het bestuur bestaat sinds 22 januari 2018 uit: 
 
Hilde Dijkstra, voorzitter 
Marleen Schaap, secretaris 
Jelle Jan Burggraaff, penningmeester 
 
en heeft de taken en bevoegdheden overeenkomstig artikel 9 van de oprichtingsakte 
Stichting Weekendschool Franeker. 
 
Vrijwilligersbeleid 
 
Weekendschool Franeker gaat in haar beleidsplan uit van samenwerking met 
vrijwilligers om een bijdrage te leveren aan: 
 
- participatie van vrijwilligers 
- vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid 
- versterken van de sociale cohesie 

 
Huidige situatie (april 2022) 
 
Weekendschool Franeker heeft in het schooljaar 2021/2022 de groepen leerlingen 
uitgebreid van twee naar drie, om meer kinderen de kans te bieden deel te nemen. 
Dit betekent dat er meer betaalde leerjaarleiders zijn aangetrokken en er meer 
vrijwilligers/ stagiaires nodig zijn voor de ondersteuning tijdens de gastlessen/ 
activiteiten. 
Er is een enquete afgenomen onder de (ouders van de) leerlingen, waaruit naar 
voren kwam dat: 
- bij veel kinderen het zelfvertrouwen is toegenomen  
- er nieuwe interesses zijn ontdekt 
- er vriendschappen zijn opgebouwd.  

De rapport cijfers die zijn gegeven, zijn een 8, 9 of 10 
De persoonlijke benadering door begeleiders werd zeer gewaardeerd. 
Aandachtspunten die werden gegeven zijn onder meer de communicatie rondom het 
thema van de gastles én het moment van informatie geven. Dit laatste wordt soms 
als (te) laat ervaren. 
 
Met één van de basisscholen (te weten De Steven in Franeker) is een pilot project 
opgestart in het schooljaar 2021/2022 om 6 gastlessen te verzorgen voor groep 8, 
waarbij er wordt gestreefd naar bedrijfsbezoeken met verschillende 
beroepsrichtingen (techniek, verzorging, overheid, sport, cultuur etc.). De activeiten 
worden georganiseerd en begeleid door een leerjaarleider van de Weekendschool in 
samenwerking met de docent van De Steven. 
! 	
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Toekomstplannen: 
 
- Voortzetting van 3 groepen leerlingen (gemiddeld 20 leerlingen per groep) op 

de zondagen en zo mogelijk uitbreiden 
- Gastlessen organiseren tijdens schooldagen voor en met basisscholen 
- Zorgdragen voor betere huisvesting voor de activiteiten met 3 groepen 

leerlingen, maar ook voor de intakes en overlegvormen. 
- Aandacht voor marketing om het draagvlak te waarborgen en bekendheid te 

vergroten. De website zal worden gemoderniseerd, er zal actief worden 
gepost op social media en jaarlijks zal een nieuwsbrief worden uitgegeven. 

- Het uitbreiden van de groep vrijwilligers. Er zal actief aandacht zijn voor de 
werving via advertenties en organisaties. 

 
Inkomsten: 
 
Sinds de oprichting draagt de Stichting Klaarkampster Weeshuis te Franeker, zorg 
voor de financiële middelen van Weekendschool Franeker. In een overeenkomst is 
vastgelegd dat zij tot 2027 garant staan voor de uitgaven die met de exploitatie 
gemoeid zijn. De begroting van Weekendschool Franeker is daarbij uitgangspunt en 
wordt jaarlijks overlegd en geëvalueerd.  Hiermee kunnen de personeelskosten, de 
huisvesting en de onkosten voor 18 activiteiten per jaar voor gemiddeld 60 kinderen 
worden voldaan. Per kwartaal wordt telkens een evenredig deel van het begrote 
bedrag aan Weekendschool Franeker overgemaakt.  
 
 
 
Vastgesteld: 14 april 2022	


