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Laat ik beginnen met u allen een
voorspoedig en gezond 2014 te
wensen. Voor u ligt de nieuwsbrief
van Kids College Apeldoorn in een
nieuw jasje. Nu wij in november 2013
officieel vijf jaar bestonden leek ons
dat een goed moment om onze
huisstijl eens tegen het licht te
houden en aan te passen aan de
ontwikkelingen. Deze huisstijl zult u
ook terugvinden in onze nieuwe
website, die een gebruiksvriendelijker
opzet gaat krijgen. Verderop in deze
nieuwsbrief leest u hier meer over,
evenals over ons nieuwe logo.
U hebt lang op deze nieuwsbrief
moeten wachten; dat komt door de
koppeling die wij hebben gemaakt
naar de introductie van de nieuwe
site. Dat heeft langer geduurd dan wij
hadden verwacht, maar het resultaat
mag er zijn.
Leerlingen zijn en blijven het centrale
thema bij Kids College Apeldoorn,
daar draait alles om. Dit ziet u niet
alleen terug in ons nieuwe logo. Het
nieuwe schooljaar is uitstekend van
start gegaan met twee groepen, van
22 en 25 kinderen. Afgezet tegen
onze maximum capaciteit van 25
kinderen per groep is dat een goed

‘Mijn’ school

Contact

Daphne Winters

Lieke v der Palen

Stichting Kids College Apeldoorn

KCA nieuwe stijl

Teamdag 2013

Deventerstraat 54 7321 CA Apeldoorn
Tel: 055-4484950

Lieke v der Palen

Lieke v der Palen

Vrijwilliger aan
het woord

resultaat.
Lieke van der Palen
Het blijft lastig om onze derdejaars
groep goed gevuld te krijgen. Hier
gaat het om kids die de ‘gewone’
weekendschool al achter zich hebben
gelaten en de overstap naar het
vervolgonderwijs hebben gemaakt.
Het programma voor het derde jaar
maken de leerlingen zelf en zij
moeten daar ook alles voor regelen.
Het doel van de tien
zondagmiddagbijeenkomsten in het
derde jaar is immers het vergroten
van de zelfstandigheid van onze
leerlingen. Uiteraard coachen we dat,
we laten ze niet in de steek, maar zelf
doen is het motto. Daarnaast krijgen
zij een unieke kans om die
onderwerpen aan de orde te stellen
die zij in de afgelopen twee jaar als
erg interessant en ‘daar wil ik meer
van weten’ hebben ervaren. Met de
vijf meisjes die nu groep 3 vormen
zijn we aan de slag gegaan, maar
deze groep moet in de komende
schooljaren uitgroeien naar zo’n
vijftien leerlingen.
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terugvinden. Vanzelfsprekend is een
dergelijk plan nooit af, het is en blijft
een groeidocument. Op dit moment
werken onze vrijwilligers aan het plan
om het voor de uitvoering op
zondagmiddag te vervolmaken, om de
jaardoelen op weg naar 2018
duidelijker te stellen en om de
paragraaf ‘vrijwilligers’ nog kritisch te
bekijken. Dat beleidsplan is ook aan
de orde geweest tijdens de
jaarafsluiting met alle vrijwilligers,
tijdens de sessie met kooktante
Derya, waarover u in deze nieuwsbrief
meer kunt lezen.
De vrijwilligers die het bestuur
vormen zijn weer aan de slag met het
binnenbrengen van het nodige geld
voor het schooljaar 2014-2015. Dat is
elk jaar weer een uitdaging, en de tijd
zit niet mee, maar het is tot nu toe
steeds goed gegaan en ik ben er
zeker van dat het ons ook dit jaar
weer gaat lukken. Met veel dank aan
onze subsidiegevers en sponsors
houden we KCA niet alleen in de lucht,
maar proberen we KCA verder te
verbeteren.

Al onze ervaringen en ‘best practices’
hebben we samengebracht in een
beleidsplan, dat u op de website kunt
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Daphne Winters

“

Ik ben met veel plezier vrijwilliger bij KCA. Het is zeker geen
opoffering!
Het is sowieso erg leuk om met kinderen de werken. Elke keer weer op
stap met een leuk groepje enthousiaste en nieuwsgierige kinderen. Zelf
ben ik eigenlijk net zo nieuwsgierig. Niet alleen die kinderen leren
nieuwe dingen over beroepen, maar ik zelf ook. Je komt nog eens op
plaatsen waar je niet zomaar komt. Met bevlogen gastdocenten die
vertellen over hun beroep. Dus KCA, leuk voor kinderen én
vrijwilligers...
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KCA
heeft
een
nieuwe
huisstijl. In de afgelopen jaren
is
de
weekendschool
kwantitatief
maar
bovenal
kwalitatief gegroeid en als het
ware
uit
de
oude
‘jas’
gegroeid. Grafisch ontwerper
Wouter
Klaaysen (Lekker
Helder) bood zijn hulp aan en
ontwierp naast een nieuwe
huisstijl
ook
een
nieuwe
website. Deze is vervolgens
gebouwd door Patrick Wever
van XPOS. Zij beiden worden
ontzettend bedankt voor deze
vorm van sponsoring.

In zijn ontwerp verbeeldt Wouter
heel helder de verschillende
kanten van onze weekendschool.
Zo zie je in het nieuwe logo de
blijvende vingerafdruk die KCA bij
de leerlingen achterlaat. Stuk
voor stuk worden de leerlingen
geraakt door de gastdocenten en
nemen zij deze ervaring meer in
hun verdere loopbaan.
Maar ook verbeeldt Wouter de
omgeving van het kind. De
binnenste ring is de naaste
omgeving en verder naar buiten
toe zijn er allemaal ringen die van
invloed zijn op de ontwikkeling
van een kind. Zo is Kids College
Apeldoorn, met haar vrijwilligers,
gastdocenten en medeleerlingen
ook vertegenwoordigd in het logo.
Al die ringen samen maken een
kind tot wie het is.

Als een druppel in water breidt de
kring van KCA zich uit en wordt er
een beweging in gang gezet die
steeds meer mensen zal raken.
En zo zijn we weer terug bij de
vingerafdruk die Kids College
Apeldoorn in de eerste plaats bij
de leerlingen achterlaat. Maar
wordt er in werkelijkheid een veel
grotere
groep
door
de
weekendschool geraakt.
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‘Mijn’ school
Onlangs deed ik boodschappen en
hoorde roepen; “Kijk mam, daar loopt
Kids College Apeldoorn!” Ik voelde me
meteen aangesproken en draaide me
om. Een oud-leerling was in dezelfde
supermarkt en groette mij
enthousiast. Dat deed me goed!
Aan de andere kant zette haar
opmerking me ook aan het denken.
Ben ik de wandelende weekendschool
van Apeldoorn? Nee, dus! Goed, als
projectcoördinator word ik wel gezien
als “het gezicht van” en voelt KCA
absoluut als “mijn” school, maar om
in je eentje een hele weekendschool
te zijn, dat is onmogelijk! De
belangrijkste aspecten worden dan
volledig over het hoofd gezien;
Dit jaar zijn er 19 vrijwilligers
(begeleiders en bestuurders) hard aan
het werk om de school te runnen.
Allemaal mensen met specifieke
kwaliteiten en eigen

beweegredenen om zich in hun vrije
tijd in te zetten. Begeleiders om
kinderen te inspireren, door hen te
wijzen op de kansen en
mogelijkheden die zij allen hebben.
Bestuurders om KCA als organisatie in
stand te houden en te verbeteren.

startpunt van al onze lessen, ‘thuis’,
in het gebouw zelf, of op locatie bij de
gastdocent. Maar ook andere vormen
van sponsoring geven ons de
mogelijkheid om onze lessen aan te
bieden en KCA in beweging te
houden.

Daarnaast zijn er weer ruim 48
gastdocenten bereid om de passie
voor hun vak met onze kinderen te
delen. Medici, technici, kunstenaars,
ondernemers en anderen besteden
hun vrije zondagmiddag aan onze
leerlingen omdat het doel van KCA
hen aanspreekt; die kinderen een
duwtje in de goede richting geven die
dat nodig hebben.

Toch staan de leerlingen altijd op de
eerste plaats! Zij staan centraal en
geven Kids College Apeldoorn inhoud!
Een goed vrijwilligersteam,
enthousiaste gastdocenten en
bereidwillige sponsoren maken een
mooi plaatje, maar zonder leerlingen
is er geen sprake van een school!

Zonder middelen kunnen we de school
niet draaiende houden. Sponsoren
zijn daarom onmisbaar binnen onze
organisatie. Zo hebben wij al 5 jaar
ons kantoor, vergader- en lesruimte in
het pand van De Woonmensen! Dit
gebouw is het

Geen zorgen dus; ik hoef die hele
school niet in mijn eentje te zijn! De
leerlingen vormen het middelpunt van
de school en daarom heen beweegt
een fantastisch (groeiend) netwerk
dat hen, met lichte druk, in beweging
zet voor hun toekomst!

Teamdag
2013

Teamdag 2013
Op zondag 22 december heeft het team
van KCA het kalenderjaar met een
kookworkshop van Kooktante Derya
afgesloten.
In Ons Honk werden we eerst bewust
gemaakt van onze betrokkenheid bij
KCA en hoe wij als team onze
weekendschool nóg sterker kunnen
maken.
Vervolgens gingen wij in groepjes uiteen
om in totaal 8 gerechten te bereiden. In
anderhalf uur tijd zowel het gerecht als
de presentatie afronden. Een race tegen
de klok die teamwork en daadkracht
vereiste. Onze 4 chef-koks sleepten hun
teams er probleemloos doorheen, zodat
wij uiteindelijk met zijn allen van een
goed gedekte tafel konden eten.
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in willen zetten om onze leerlingen te
motiveren voor hun toekomst.
Door onze krachten te bundelen, te
werken vanuit onze visie en oog te
hebben voor elkaar zullen wij nog beter
onze kwaliteiten in kunnen zetten voor
onze “kids”.
Derya (en assistentes) en Ons Honk, wij
bedanken jullie hartelijk voor het
mogelijk maken van deze avond.
Derya Özugur (www.kokenmetderya.nl)
heeft ons team op een positieve en
smaakvolle manier weer een boost
gegeven.

Conclusie van de avond; Kids College
Apeldoorn heeft een team vol betrokken
vrijwilligers die zich allen
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