
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Activiteiten schooljaar 2021/’22 
 
Groepsactiviteiten met de kinderen van de basisschool (3 verschillende groepen) 
 
Nadat in het schooljaar 2020/ 2021 veel activiteiten bij gastdocenten waren veranderd in ”online 
activiteiten”, door de corona-maatregelen, hoopten we met elkaar een ander jaar in te gaan en de 
groepen weer mee te kunnen nemen naar mooie bedrijven, interessante lessen en elkaar weer te 
kunnen zien. 
Tijdens de eerste gastles is in alle groepen aandacht besteed aan het elkaar leren kennen, 
middels sport, spel en/of drama. 
Helaas bleek na deze eerste gastles, dat er in den lande weer teveel besmettingen waren en er 
wederom een stop kwam op alle groepsactiviteiten. Ook toen is er gekozen voor een online bingo, 
een quiz en het maken van gelukspotjes voor belangrijke mensen in het leven van de kinderen.  
 
Met alle inzet en creativiteit is het ’t team van begeleiders gelukt om de kinderen thuis van 
materialen te voorzien, ze te betrekken bij de online activiteiten en ze mee te laten denken bij het 
vinden van alternatieven voor de gastlessen, die we zo graag hadden willen doen. 
Vanaf januari 2022 kon er gelukkig weer op een normale manier activiteiten worden 
georganiseerd. Alledrie de groepen zijn in het nieuwe jaar gestart met een Winterspel, gericht op 
samenwerking en tactisch spelen en vanaf eind januari hebben de 3 groepen weer elk een apart 
programma gedraaid. 
Er is onder meer aandacht geweest voor 
- alle ins en outs bij het werken in een circus;  
- fotografie: een fotograaf heeft over z’n vak verteld en de kinderen les gegeven in fotograferen;  
- het werk van de burgemeester en kinderburgemeester: de kinderen hebben hen beide het 

hemd van het lijf gevraagd en ook de werkplek van de burgemeester kunnen zien 
- de modewereld en welke beroepen daarin te vinden zijn 
- het wel en wee op een zorgboerderij voor mensen met een verstandelijke beperking 
- de landelijke dag ”NL doet”: alle groepen hebben mee gedaan aan een specifiek project, zoals 

ouderen te begeleiden bij het bloemschikken 
- een bedrijf dat beroepskleding maakt en een bedrijf dat alles maakt van staal 
- het zelf klaarmaken van een ”high tea” en dit opdienen aan familieleden 
 
Allemaal leerzame, plezierige en interactieve ”lessen”, waarvan de kinderen zelf regelmatig 
verslag deden op Facebook. Bij elke gastles was het de bedoeling, dat de kinderen niet alleen 
kregen te horen en te zien wat een beroep inhoudt of wat een organisatie doet, maar dat ze er 
ook zelf mee aan de slag gingen. Dat is ook gelukt. Daardoor ervaarden ze zelf hoe mooi, maar 
ook hoe lastig of spannend iets kan zijn. 
Er zijn in dit schooljaar per groep 3 gastlessen thuis (online) gegeven, 4 gastlessen op locatie en 
voor 10 gastlessen zijn we buiten de deur gegaan en daarvan heeft busmaatschappij Kooistra de 
kinderen 3x naar de bestemming gebracht. Om de andere gastles locaties te bereiken gingen de 
kinderen met begeleiders op de fiets. 
 
Een overzicht van alle activiteiten en hun doelen is terug te vinden in het jaarschema ‘21/’22. 



 

 

 
Activiteiten vanuit coördinator en bestuur Weekendschool Franeker 
 
- het (laten) maken van een brochure met veel visuele uitleg over hetgeen de Weekendschool te 

bieden heeft 
- het moderniseren van de website en het aantrekken van een vrijwilliger om hierbij te 

ondersteunen 
- aandacht voor werving en selectie van nieuwe leerjaarleiders, stagiaires en vrijwilligers 
- het aantrekken van een professionele fotograaf om de website, de nieuwsbrief en de social 

media middels goede foto’s kracht bij te zetten 
- aandacht voor kennisvergroting onder de betaalde en vrijwillige medewerkers middels een 

workshop, coaching en meetings. 
- aangaan van samenwerking tussen de coördinatoren van meerdere weekendscholen in de 

omgeving en het organiseren van gezamenlijke activiteiten 
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