
Stichting voor Kennis en sociale Cohesiet9
Amsterdam, 26 september 2018

Betreft : Weekendstudentproiect

Geachte ouder/verzorger,

Binnenkort gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs. omdat dit zo'n belangrijke overgang is willen
wij u hierbij ondersteunen. Om deze reden bieden wij het Weekendstudentproject aan.

Het Weekendstudentproject van de SKC vindt elk jaar succesvol plaats op meerdere basisscholen in
Amsterdam en is erop gericht de kansen van leerlingen in het onderwijs te vergroten. Binnen dit
project staat de vergroting van de woordenschat centraal en belangrijke vaardigheden zoals
begrijpend lezen. Daarnaast richt het Weekendstudentproject zich ook op het vergroten van het
cultureel kapitaal door meerdere excursies te verzorgen. Verder staan ook sociale vaardigheden
centraal en het vergroten van een positief zelfbeeld.

Vanwege het grote belang van een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs wil ik u de
gelegenheid geven om uw kind in te schrijven. Zie het inschrijfformulier.

Het project zal plaatsvinden op de zondag van 10.00 tot 14.00 uur, op de eigen bassischool. Wanneer
wlj op excursie gaan zijn de kinderen later terug op de school. Uiteraard krijgt u altijd een brief
voordat wij op excursie gaan.

De kosten van de begeleiding bedragen € 30,- voor het hele schooljaar. Het is ook mogelijk om dit
bedrag in twee termijnen te betalen. Graag het eerste termijn op de dag van de eerste bijeenkomst.
Mocht uw kínd zich ook inschrijven voor het Mentorproject dan betaalt u voor beide projecten €40,-
in plaats van €50,-.

Wij zijn als stichting toegewezen aan de gelden van gemeente. Waar de kostprijs per leerling is
gestegen, is de bijdrage van de gemeente ongewijzigd gebleven. Vandaar dat wij per heden een
financiële bijdrage vragen van de ouders.

wilt u ook het maximale uit uw kind halen, schrijf uw kind dan snel in voor het
Weekendstudentproject door het inschrijfformulier in te leveren bij de directie. Graag zou ik alle
inschrijfformulieren voor donderdag4 oktober willen ontvangen. Ons streven is om zondag 4
november van start te gaan met het project. lnformatie over de start volgt na de inschrijving.

Mocht u extra informatie willen hebben, kijken dan even op
gerust contact opnemen met mij via onderstaand nummer.

Met vriendelijke groet,

Najoua El- Yakoubi
Coördinator Weekendstudentproject Noord
06-48963424
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Aa n m e I d i n g sfo rm u I i e r Wee ke n d stu de nt p roj ect 20 1 8-20 1 I
De ondergetekende ouder meldt de onderstaande leerling aan voor het
Weekendstudentproject en verklaart samen met het kind, dat de leerling de
Weekendstudentbijeenkomsten het hele schooljaar blijft volgen.
Achternaam :.......

Voornaam

Geboortedatum

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon (huis & gsm)

E-mail

School

Groep Leerkracht:

Met het ondertekenen van dit inschrijfformulier gaan de ouders en de leerling akkoord met de
volgende afspraken:

1. De ouder geeft toestemming dat de leerling deelneemt aan alle uitstapjes die er in het
kader van het Weekendstudentproject worden gemaakt. Bij verhindering of
anderszins bezwaar meldt de ouder hiervoor zr¡n of haar kind schriftelijk af bij SKC
Weekendstude ntproject.

2. De ouder levert een financiele bijdrage van 30 euro voor het hele jaar en voldoet dit
in maximaaltwee termijnen (bij de start en uiterlijk 1 februari 2019)

3. Btl uitstapjes levert de ouder een eigen bijdrage door die dag een opgeladen OV
chipkaart aan zijn of haar kind mee te geven.

4. De leerling maakt het volledige schooljaar af en komt wekelijks op tijd naar de
mentorbegeleiding. Wanneer verhinderd, meldt de ouder hiervoor het kind schriftelijk
of telefonisch af op school of bij SKC Weekendstudentproject.

5. De ouder is verantwoordelijk voor het meegeven van een gezonde lunch of snack
voor tijdens de pauzes of een uitstapje van het Weekendstudentproject. Gezond
houdt in: fruit, granen, zuivel, weinig suikers en vetten.

6. De ouder betrekt zich bij de voortgang van zijn of haar kind in het
Weekendstudentproject door naar beste kunnen aanwezig te zijn op
oudergesprekken of i nform atiebijee n kom sten.

7. De ouder stemt toe dat de leerling mag deelnemen aan periodieke (anonieme)
enquêtes van de SKC.

8. De ouder stemt toe dat de leerling gefilmd mag worden voor interne doeleinden van
de SKC.

Amsterdam :......1.......12018
Naam ouder :.......
Handtekening ouder :... ... .

Handtekening leerling :... ... .

Swammerdamstraat 3Bbg

NL42ABNA043207B73B

T: 020 6 75 0B 80 info@skcnet.nl IBAN
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fuåÀ
Aanmeldingsformu lier Het Mentorproject Primair Ondenruijs 20 1 8-2019

De ondergetekende ouder meldt de onderstaande leerling aan voor het Mentorproject
en verklaart samen met het kind, dat de leerling de mentorbijeenkomsten gedurende
het hele schooljaar blijft volgen.

Achternaam

Voornaam

Geboortedatum

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon (huis & gsm)

E-mail

School

Groep

Amsterdam

Naam ouder

Handtekening ouder

Handtekening leerling

Leerkracht:

t.......t2018

Met het ondertekenen van dit inschrijtformulier gaan de ouders en de leerling akkoord met de
volgende afspraken.

1. De ouder geeft toestemming dat de leerling deelneemt aan alle uitstapjes die er in het
kader van het Mentorproject worden gemaakt. Bij verhindering of anderszins bezwaar
meldt de ouder hiervoor ztln of haar kind schriftelijk af bij SKC Mentorproject.

2. De ouder stemt in met een jaarlijkse ouderbijdrage van € 20,- en bij uitstapjes geeft
de ouder een opgeladen OV chipkaart aan zijn of haar kind mee.

3. De leerling maakt het volledige schooljaar af en komt wekelijks op tijd naar de
mentorbegeleiding. Wanneer verhinderd, meldt de ouder hiervoor het kind schriftelijk
of telefonisch af op school of bij SKC Mentorproject.

4. De ouder is verantwoordelijk voor het meegeven van een gezonde lunch of snack
voor tijdens de pauzes of een uitstapje van het Mentorproject. Gezond houdt in: fruit,
granen, zuivel en suiker- en vetarm.

5. De ouder betrekt zich bij de voortgang van zijn of haar kind in het Mentorproject door
naar beste kunnen aanwezig te zijn op oudergesprekken of informatiebijeenkomsten.

6. De ouder stemt toe dat de leerling mag deelnemen aan periodieke (anonieme)
enquêtes van de SKC.

7. De ouder stemt toe dat de leerling gefilmd mag worden voor interne doeleinden van
de SKC.
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