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Van de voorzitter
Het zesde jaar van Kids College Apeldoorn is goed begonnen met 51 leerlingen. Het enthousiasme van onze leerlingen werkt aanstekelijk en ook ouders
laten weten dat zij onze inspanningen,
om een goed en aantrekkelijk programma te realiseren, weten te waarderen.
Groei Groepen 1 en 2
Geen reden om op onze lauweren te gaan
rusten. Aangezien in de groepen 7 en 8
van de Apeldoornse basisscholen meer
dan 3000 leerlingen zitten, gaan wij
ervan uit dat daar zeker meer dan 50
kinderen tussen zitten waar wij met ons
programma een extra stimulans voor
kunnen zijn. Wij gaan dan ook proberen
onze capaciteit uit te breiden voor de
groepen 1 en 2. Daarbij denken wij aan
een uitbreiding tot 30 leerlingen per
groep. Dat kan binnen onze huidige accommodatie worden opgevangen, maar
betekent wel dat wij de komende tijd
actief moeten zijn in het vergroten van
ons vrijwilligersteam. Beide uitbreidingen, van leerlingen én vrijwilligers, zouden wij graag voor januari 2015 gerealiseerd willen zien.
Opbouw van de lessen
Ook dit jaar zijn de klascoördinatoren
verantwoordelijk voor de inhoud van de
lessen. Een taak die zij sinds vorig jaar
op zich hebben genomen en met succes!
De lessen van KCA kenmerken zich door
het actieve karakter. Doordat de klascoordinator en de gastdocent samen de les
vormgeven, komt dit actieve karakter
nóg beter uit de verf en het bevordert
het verloop van de zondagmiddag. Beide
partijen kunnen zich namelijk vinden in
de opzet en hebben duidelijk voor ogen
hoe de lesstructuur zal verlopen. Deze

Foto’s Groep 1

manier van werken zullen wij zeker
voortzetten. Uiteraard blijven wij evalueren en bijschaven om onze lessen op een
zo hoog mogelijk niveau te houden.
Groep 3
Het is jammer dat het aantal leerlingen
voor groep 3 achterblijft bij onze verwachtingen. Twee jaar geleden heeft KCA
de inhoud van dit jaar drastisch omgegooid. Gingen de leerlingen eerst met
een buddy op pad, nu worden de leerlingen, onder leiding van een klascoördinator van KCA, verantwoordelijk gemaakt
voor een eigen les. Door zelf een gastdocent te benaderen, de inhoud van de les
vast te leggen en de organisatie op zich
te nemen, ervaren de leerlingen het
belang van initiatief nemen. Daarnaast is
het een geweldige opsteker wanneer zij
hun les gerealiseerd zien.
De afgelopen twee jaar hebben ons echter geleerd dat de studiebelasting van het
brugklasjaar leerlingen tegenhoudt zich
voor dit derde KCA-jaar op te geven.
Vandaar dat wij dit jaar, met onze huidige derdejaars, gaan nadenken over een
andere opzet voor het komende jaar om
de drempel tot deelname te verlagen.
Dan moet het in het schooljaar 20152016 mogelijk zijn om met een 3e jaar
van tenminste 15 leerlingen van start te
gaan.
Adjunct Coördinator
In onze vorige nieuwsbrief gaf ik melding
van het feit dat wij op zoek waren naar
een adjunct-projectcoördinator. Het doet
mij veel plezier om te melden dat wij per
1 oktober jl. met mevrouw Anneke Visser
iemand gevonden hebben die geknipt is
voor deze taak. Anneke, hartelijk welkom
bij KCA, wij wensen je heel veel plezier

en voldoening bij het vervullen van deze
taak. De hoofdtaak van Anneke zal het
vrijwilligersbeleid zijn. Daarnaast heeft zij
aangegeven graag als klascoördinator
van Groep 3 aan de slag te gaan.
Nieuw bestuurslid
Ook binnen het bestuur is een vacature
vervuld. De plek van Mireille van Eijk is
overgenomen door Derya Özugur.
Als zelfstandig ondernemer verzorgt
Derya kookworkshops ten behoeve van
team- en talentontwikkeling. Daarnaast
is zij initiatiefneemster van Netwerken
met Smaak.
Voor haar aanstelling was Derya al actief
als ambassadrice en gastdocent voor
onze weekendschool. Nu is zij met enthousiasme gestart als bestuurslid. Zij
ziet het als haar taak om KCA meer
naamsbekendheid te geven, daarnaast
zal zij een adviserende rol innemen bij
het vormgeven van Groep 3.
Ik heet haar via deze plek hartelijk welkom binnen het bestuur van Kids College
Apeldoorn.
Onze weekendschool heeft er in korte tijd
twee betrokken en enthousiaste teamleden bij gekregen. Beide dames zullen
zich in deze nieuwsbrief aan u voorstellen.

Jelle Reitsma, voorzitter

Les 3 Werk in een Huis van Bewaring

Leerlingen aan het woord
Lieke v28
derseptember
Palen
Op zondag
kreeg Groep 1
les van Fons Flierman. Fons is geestelijk
verzorger bij een Justitiële Inrichting en
wist de kinderen van alles te vertellen
over het leven en werken in een Huis van
Bewaring. Aan het eind van zijn les
schreef Groep 1 brieven aan gedetineerden. Een aantal mooie citaten staan
hiernaast.

“Van je fouten leer je, ook als het grote fouten zijn. Wees jezelf en verander nooit.
Maak je beter en niet slechter.”

Adian

“Beste mevr./men, Het is vast niet leuk om in de gevangenis te zitten? Wij zitten op
KCA. We leren over een bepaald beroep. Vandaag hebben we het over gevangenisbewaarder. We weten nu dat het niet leuk is om in de gevangenis te zitten.”
Timo
“Maak je geen zorgen, op een dag ben je vrij.”

Mihran

“Hallo, ik ben Romy. Ik zit op KCA. Daar heeft Fons verteld hoe het in de gevangenis
is. Het lijkt mij vreselijk om in zo’n klein kamertje te zitten. Mijn ergste straf was in
groep 1, toen ik iemand had geslagen. Hoe is het om in de gevangenis te zitten? Ik
wens je veel geluk!!!”
Romy
“Goeiedag, ik zou het wel stom vinden om in het Huis van Bewaring te zitten. Wij zitten op KCA. We hebben het over gevangenisbewaarder en we luisteren met open
mond. Het is wel jammer dat jullie nooit van de gevangenisbewaarder horen: “Hoe
gaat het?” Ik heb gehoord dat als je in de gevangenis jarig bent dat je geen taart krijgt
van de familie. Maar gelukkig wel van je vrienden in de gevangenis. Ik heb nog 1
vraag: Hoe is het in de gevangenis?”
Zarina
“Hallo, ik vind het jammer dat je in de gevangenis zit (ook al ken ik je niet). Hopelijk
kom je snel uit de gevangenis.”
Danio
“Hallo, ik vind het jammer dat je de cel zit en dat ik hoop dat je snel weer vrij bent en
ik hoop dat je snel weer net als ons kan leven en dat je een heel leuk leven kan hebben en dat je weer thuis leuke dingen kan doen met je gezin en gezellig aan tafel met
je gezin kan zitten en ik heet Nadine.”
Nadine

Anneke Visser
Adjunct-coördinator KCA
Even voorstellen…

en is onlangs afgestudeerd als cameraman/filmeditor. Hij gaat de komende tijd
nog de acteeropleiding doen. Ik besef dat
dit niet voor iedereen is weggelegd of dat
je dat als kind nog niet goed weet. Hoe
mooi is het om dat op deze manier te
ontdekken? Ik vind het prachtig om hier
een steentje aan bij te kunnen dragen.
Verder kan ik nog zeggen dat ik gek ben
op hardlopen, lezen, leren, wandelen en
ik ben veel in de natuur te vinden.

Graag wil ik mij bij deze voorstellen.
Mijn naam is Anneke Visser. Ik ben
46 jaar en ik heb een zoon van 21
jaar. Per 1 oktober ben ik aangenomen bij Kids College Apeldoorn als
adjunct-projectcoördinator en daar
ben ik heel blij mee.
De afgelopen jaren heb ik als leerkracht
in het basisonderwijs in Apeldoorn gewerkt. Daarnaast heb ik enige jaren een
eigen praktijk gehad voor remedial teaching (extra ondersteuning bij leerproblemen). Op dit moment volg ik de studie
onderwijswetenschappen aan de Open
Universiteit. Alles wat met het onderwijs
te maken heeft vind ik interessant.
Ik zal mij bij KCA vooral bezighouden
met het vrijwilligersbeleid. Vrijwilligers
werven, aannemen, stagiaires begeleiden, enz. Daarnaast zal ik zelf ook af en
toe aan lessen deelnemen.
Het mooie aan KCA is dat kinderen een

Ik zal de komende tijd met jullie kennismaken en als er vragen zijn, kom gerust
langs.Les
Dus3graag
tot ziens bij KCA!
Bergbeklimmer/Avonturier
Vriendelijke groet,

kans krijgen om te ervaren welke talenten ze hebben en wat ze later zouden
willen worden. De manier waarop dat
gebeurt (door ervarend leren) vind ik
prachtig.
Mijn zoon wist bijvoorbeeld al vroeg(in
groep 7) dat hij iets met films zou gaan
doen. Hij vond het heel leuk om filmpjes
te maken en om scenario’s te schrijven

Anneke Visser
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Les 3 Avonturier/Bergbeklimmer

Dromen! Durven! Delen! Doen!
Een van mijn grote hobby’s is lezen. Ik vind het heerlijk om in een boek te duiken. Weg dromen in een verhaal dat je
mee neemt naar onbekende plekken of situaties. Tijdens de vakantie las ik het boek “Geen weg terug”, over de verschillende expedities naar de top van de K2 in 2008. Een waanzinnig verhaal over dromen najagen, het uiterste van
jezelf vragen en je leven op het spel zetten voor die droom. In dat jaar deed ook een Nederlands team mee om deze
enorme berg te trotseren, onder leiding van Wilco van Rooijen. Hun poging is geslaagd, maar dat ging absoluut niet
zonder tegenslagen.
Aan het einde van het boek kwam ik er achter dat Wilco, na alle ontberingen overleefd te hebben, in Voorst woont. In mijn ogen
praktisch om de hoek en dus een potentiële gastdocent voor KCA! Hoe gaaf zou het zijn om onze leerlingen naar zijn verhaal te
laten luisteren? En zou zijn verhaal niet een geweldig voorbeeld zijn voor het nastreven van je dromen, wat er onderweg ook op je
pad komt!?
Uiteraard zag ik ook allemaal beren op de weg. “Die man ziet me al aankomen met mijn weekendschool, die heeft vast veel belangrijkere dingen te doen, hij zit waarschijnlijk ergens een nieuwe expeditie voor te bereiden.” En zo zag ik allemaal redenen om dit
idee te laten varen. Te hoog gegrepen en niet realistisch hield ik me zelf voor. Toch was er iets in mij dat daar niet mee akkoord
ging. Wij vragen van onze leerlingen in zichzelf te geloven en te gaan voor hun toekomstdroom! Het minste wat ik kon doen was
een poging wagen! Dus heb ik de eerstvolgende maandag de stoute schoenen aangetrokken, zijn nummer op internet opgezocht en
hem gebeld. En wat bleek, het was gewoon een man van vlees en bloed, die meteen enthousiast werd over onze school en al snel
hadden we een datum gevonden waarop hij zijn les zou kunnen geven!
Het motto van Wilco is Dromen! Durven! Delen! Doen! En in mijn ogen ligt daar een grote kracht! Want wanneer je jouw droom
durft te delen en durft na te jagen, kan je altijd met een tevreden gevoel terugkijken. Succesvol zullen echt niet al je pogingen zijn,
maar je kunt jezelf altijd recht in de ogen aankijken en zeggen dat je er alles aan hebt gedaan! Wanneer wij deze les aan onze leerlingen kunnen overdragen, geven we ze een mooi uitgangspunt voor hun toekomst mee.
Dromen! Durven! Delen! Doen! Deze droom van mij is uitgekomen en is voor mij een stimulans om voor KCA nog veel meer én
groter te dromen!
Lieke van der Palen
Projectcoördinator

Derya Özugur – Nieuw bestuurslid KCA

Vanaf mijn allereerste kennismaking met Kids College Apeldoorn, draag ik de
stichting een warm hart toe. Van gastdocent voor de kinderen, een teambuilding voor de vrijwilligers; naar ambassadeur en nu bestuurslid. Als bestuurslid wil ik mij graag met name richten op het verbeteren van de zichtbaarheid
van KCA.
Ik geloof er in dat als je doet waar je goed in bent, dat je dan op je best bent
en in je kracht staat. En als je kinderen de kans geeft om dit te ontdekken en
te stimuleren, dan draag je bij aan hun ontwikkeling om te kunnen worden
wie ze zijn. Talentvolle kinderen van nu, zijn een talentvolle samenleving van
straks.
Derya Özugur

Welkom!

Lieke v der Palen

Leerlingen
Kids College Apeldoorn breidt de groepen 1 en 2 dit jaar uit. Hierdoor kunnen wij voor nog
Sponsoren
meer kinderen een stimulans zijn in het ontdekken van hun talent. Voor dit jaar betekent
dit dat wij nog steeds leerlingen aannemen. Groep 1 heeft nog twee plekken vrij en in
Groep 2 is er nog plaats voor 8 leerlingen.
Het is fantastisch wanneer u, als lezer van onze nieuwsbrief, kinderen die gebaat zijn bij
ons programma, op de hoogte brengt van KCA. Zij kunnen zich aanmelden via onze site of
contact opnemen met onze projectcoördinator.
Lieke van der Palen
projectcoordinator@kidscollegaepeldoorn.nl
06 – 397 619 74
Vrijwilligers
Wanneer onze groepen groter worden, hebben wij ook meer ondersteuning nodig tijdens de
lessen. Vandaar dat wij bij deze ook een beroep doen op maatschappelijk betrokken mensen die bereid zijn eenmaal per maand een zondag als vrijwilliger onze leerlingen te ondersteunen. Bent u inspirerend voor kinderen en wilt u zelf ook wel eens een kijkje nemen
achter de schermen van een Apeldoornse professional? Dan kunt zich aanmelden via onze
site of contact opnemen met onze adjunct-projectcoördinator.
Anneke Visser
adj-projectcoordinator@kidscollegeapeldoorn.nl
06 – 125 499 59

Lieke v der Palen
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