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Voor u ligt de vierde nieuwsbrief 
van Stichting Witboek. Dit is 
belangrijk voor Witboek, want via 
deze weg zal Witboek u op de 
hoogte houden van de laatste 
ontwikkelingen en de 
ondernomen activiteiten.  

In dit nummer worden de 
belangrijkste activiteiten kort 
beschreven die in de tweede half 
jaar van 2012 is ondernomen en 
wat nog zal komen.  

Excursies	  
 
10 begeleiders van Witboek en 40 
deelnemers aan het begeleid wonen 
project zijn op excursie geweest in de 
laatste week van december.  
 
Natuurgelegenheden en andere 
bezoekswaardigheden zijn bezocht. Naast 
al deze ‘serieuze’ activiteiten is de 
gelegenheid geboden voor gezelligheid en 
ontspannende activiteiten.  
 
In de zomervakantie zijn soortgelijke 
excursies georganiseerd naar diverse 
plekken.  
 
 

Multicultureel	  diner	  
 
Ter afsluiting van het jaar is er in de net 
als vorig jaar een multiculturele 
georganiseerd door Witboek. De ouders 
hebben het een en ander thuis gekookt 
en klaargemaakt waarbij we gezellig met 
de ouders en kinderen gezamenlijk 
hebben gegeten.  

Het	  verhaal	  van	  een	  rolmodel	  

Witboek heeft een start gemaakt met de 
bijeenkomsten. Ouders samen met hun 
kinderen waren als toehoorders aanwezig 
waren. Onze gast was een manager die bij 
een woningcorporatie werkt.  

Tijdens deze bijeenkomsten heeft de 
rolmodel verteld over: 
 
• zijn/haar ‘bewandelde wegen en de 
problemen die   hij/zij tegen is gekomen’  
 
• zijn/haar beroep en de mogelijkheden 
erin en nog veel meer.  
 
De ouders en hun kinderen hebben het 
verhaal gehoord van een succesvolle 
rolmodel. Het doel was dat de deelnemers 
een beeld vormen over een aantal 
beroepsvelden en niet te vergeten dat de 
kinderen aangespoord worden om te 
denken over zijn/haar eigen 
toekomstbeeld. 
 
Witboek is bezig met werven van nieuwe  
rolmodellen voor deze activiteit. Wil je 
hieraan deelnemen dan graag je 
aanmelden via email:  
 
info@stichtingwitboek.nl 
 

Ouderparticipatie	  
 
De doelstelling van het project 
‘ouderparticipatie’ is het bevorderen van 
(informele) communicatie en 
samenwerking tussen scholen en ouders. 
Dit ten behoeve van het verhelpen, 
voorkomen en oplossen van 
onderwijsachterstanden bij schoolgaande 
kinderen.  
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In dit project vestigt Stichting Witboek de 
aandacht op scholen – zowel basisscholen 
als voortgezet onderwijs –  om 
oplossingen te formuleren voor de 
problemen die het onderwijspersoneel 
ondervindt in de communicatie met de 
ouders van kinderen met een 
onderwijsachterstand. 
 
Het is cruciaal dat het onderwijzend 
personeel op scholen op de hoogte is van 
de opvattingen en meningen van de 
ouders van de kinderen die zij 
onderwijzen. Ervaring leert dat dit niet 
vanzelf gebeurt. Stichting Witboek brengt 
daarom de leerkrachten rechtstreeks in 
dialoog met de ouders.  
 
Hiervoor zijn 2 informatiebijeenkomsten 
georganiseerd. Onder de donateurs van 
Witboek zijn leerkrachten en die hebben 
samen de 2 informatiebijeenkomsten 
verzorgd. In totaal hebben zo'n 80 ouders 
de bijeenkomsten bezocht. De 
leerkrachten hadden de inhoud meer 
toegespitst op het ervaring gericht leren en 
dat sloeg aan bij de ouders. Velen konden 
zich herkennen in de praktijkvoorbeelden 
en de fouten die ze deden. Ook positieve 
geluiden waren er, maar die gaven ook 
aan nog meer te leren hebben. Witboek 
heeft daarom voorgenomen om in 2013 
mee van soortgelijke bijeenkomsten te 
organiseren.  
 
 

Sporten	  
 
Witboek heeft met regelmaat 
sportactiviteiten georganiseerd voor 
jongeren en ouderen in Amsterdam. 
Sporten is niet alleen gezond, maar een 
welkome afwisseling tijdens de lange 
schooldagen en dagelijkse bezigheden. 

Door de jongeren te betrekken in 
groepsactiviteiten wil Stichting Witboek 
hen uit hun gewone omgeving trekken en 
in een stimulerende omgeving plaatsen. 
Door de jongeren te stimuleren om samen 
bezig te zijn wil de stichting hen 
ondersteunen in het vergroten van hun 
sociale vaardigheden en het opbouwen 
van een vriendenkring. 
 
In deze hoedanigheid heeft Witboek op 
verschillende momenten een zaal 
afgehuurd zodat studenten, vrijwilligers 
aan sport kunnen doen. Elk week waren er 
zo'n 15 deelnemers.  
 

Naaien?	  
 
Naast de thee – middagen willen we de 
moeders ook op een andere manier 
betrekken bij de activiteiten van Witboek.  
 
Witboek wil met een hand en naaiwerk 
cursus starten voor de vrouwen om ze op 
deze manier te leren ontspannen en 
zorgen voor een nuttige tijdsbesteding. Op 
deze manier zullen de vrouwen weer in 
contact komen met andere vrouwen 
waarbij de contacten worden versterkt. 
Daarnaast zullen deze hand – en 
naaiwerken met de volgende multiculturele 
braderie worden tentoongesteld. Nader 
informatie volgt.  
 

Overgewicht	  
 
Tijdens thuisbezoeken van vrijwilligers is 
opgevallen dat er veel vraag is over 
overgewicht en gezond leven. Witboek zal 
een voorlichting organiseren over “gezond 
leven”. Hierbij zal een deskundige 
uitgenodigd worden die de voorlichting zal 
geven. Nader informatie volgt. 


