
Huiswerkbegeleiiling ft3.oo - r5.oo uur)
We beginnen de dag met het meest
in spannende onderdeel: huiswerk-
begeleiding. Een belangrijk onderdeel,
want thuis is er vaak niemand die
de kinderen met hun huiswerk kan
helpen. En omdat emotionele vaardig-
heden (zoals motivatie, zelfvertyouwen
en onzekerheidstolerantie) net zo
belangrijk zijn als kennisopbouw,
worden de kinderen ook hierin
begeleid. Ook leren zij plannen en
agenderen, zodatzij op een efficidnte
manier met hun schoolwerk leren
omgaan.

M aat s ch app el ijke Ori d nt ati e
(tS.rS - t6.t5 uur)
Gebrekki ge sociale vaardigheden
kunnen frustraties, vervreemdin g
en ongewenst gedrag veroorzaken.
Daarom staat het tweede onderdeel
van ons programma in het teken van
het ontwikkelen van deze vaardig-
heden. Daarnaast stimuleren wij de
jongeren om over hun toekomst na te
denken. Dit doen we door informatie
te geven over studiekeuze en over
solliciteren. Ook nodigen we regel-
matig mensen uit om iets over hun
vooropleiding en beroep te vertellen.
Deze'meet en greets'zijn een grote
inspiratiebron voor de leerlingen
en zijn daarom niet meer uit ons
programma weg te denken.

E ducati ev e activiteiten
(t5.go - t7.3o uur)
Na het serieuze werk van de dag
volgt er een tijd voor veel eigen actie!
Tijdens het laatste uurtje van de dag
besteden we aandacht aan sport
en spel, of creatieve en culturele
activiteiten. Vrolijke bezigheden -
maar daarbij kun je ook van alles
'leren, bijvoorbeeld samenwerken.
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De Weekend Academie
biedt perspectief
Toen Jeroen Broeders (voorzitter van stadsdeel Bos en Lommer) drie jaar gele-
den voor het eerst bij de Weekend Academie kwam, deed hij onmiddell i jk een
voorstel bij de gemeenteraad om de Weekend Academie te steunen. Sindsdien is
stadsdeel Bos en Lommer een trouwe partner. Jeroen vertelt:
"Weinig organisat ies stralen zoveel  enthousiasme ui t  a ls de Weekend Academie.
Dat was mij direct duideli jk toen ik Oguz ontmoette. En de mix is fantastisch. lk
bedoel de mix van leren en toekomstperspectief bieden. Dat maakt de Weekend
Academie uniek."
"En heel belangrijk: de Weekend Academie werkt! Hoe ik dat weet? lk zal twee
voorbeelden geven. Net stonden er twee moeders bi j  de ingang van de Weekend
Academie. Ze vonden het zo vreseli jk jammer dat hun kjnd niet op de Weekend
Academie zit. Laatst was ik bij een familie op bezoek. Het oudste kind was te
oud geworden voor de Weekend Academie. Het jongste k ind mocht ju ist  net
beginnen. Het oudste k ind was teleurgesteld en het jongste was bl i j .  Di t  z i jn de
bewijzen uit de prakti jk."
Zelf woont Jeroen al zeventien jaar in Bos en Lommer. Hij kent de wijk.
Van bui ten en van binnen. "Ouders in deze wi jk z i jn soms onvoldoende in staat
zi jn om hun kinderen te st imuleren. Ze wi l len wel ,  maar het lukt  n iet .  Daarom
ben ik zo bl i j  met de Weekend Academje. Het is het precies het steunt je in de
rug dat de kinderen nodig hebben."


