
Wie zijn wij en wat willen we bereiken?
De Weekend Academie is sinds 2006 actief, inmiddels op vele
locaties in Amsterdam. Sinds 2012 werken we ook in Almere en
Haarlem. De Weekend Academie biedt gemotiveerde kinderen
en hun ouders kansen om hun mogelijkheden, vaardigheden te vergroten en hun
talenten te ontdekken. Ons doel is om een bijdrage te leveren aan een positieve
toekomst voor uw kind. Wij werken daarvoor onder meer met de aanpak van de
Vreedzame school.

Talentprogramma
Wij bieden in Almere elke zaterdag* van 12.00 - 16.00 uur een Talentprogramma
voor leerlingen uit groep 7 en 8.

Het Talentprogramma van de Weekend Academie bestaat uit:
● Begrijpend lezen en Woord van de Dag
● ‘Leren leren’ a.d.h.v. zelf meegebracht huiswerk of taakjes van school
● Activiteiten aan de hand van een thema (bv. Burgerschap, Duurzaamheid,

Verkiezingen, Leefstijl, Omgaan met geld, Media & Meningen, etc.)
● Beroepsoriëntatie aan de hand van gastlessen
● Sport en spel

* Schoolvakanties uitgezonderd

Studiebegeleiding bestaat uit hulp bij het huiswerk en diverse schoolvakken. We
maken daarbij gebruik van een methode, genaamd de Beter Leren methodiek,
waarbij kinderen leren hoe ze goed kunnen leren. Daarnaast is er elke week
aandacht voor woordenschat en begrijpend lezen. Tijdens het Talentuur worden
thema’s behandeld die voor kinderen van belang zijn, zoals pesten, je toekomst en
sociale vaardigheden. Vaak komen er gastsprekers meer vertellen over hun beroep,
een thema of om een workshop te geven. Twee keer per jaar gaan we met alle
kinderen op excursie. Als u wilt hebben wij contact met de school (intern begeleider
of leerkracht) van uw kind. Zo werken we samen om het beste uit uw kind te halen.

Dagprogramma

12:00 - 12:15 Kringgesprek & energizer
12:15 - 13:00 Studiebegeleiding en 1 op 1 coaching
13:00 - 14:00 Talentuur
14:00 - 14:30 Pauze
14:30 - 15:15 Begrijpend lezen & Woord van de Dag
15:15 - 15:45 Sport & Spel
15:45 - 16:00 Kringgesprek & energizer



Onze begeleiding
Het Talentprogramma wordt geleid door een vaste coördinator met een relevante
HBO of WO-opleiding. Samen met een team van stagiaires (1e, 2e en 3e jaars HBO
en WO-studenten) begeleiden zij de kinderen. Onze begeleiders zetten zich in als
rolmodel voor de kinderen. Zij zijn namelijk zelf op weg om succesvol te worden in
de maatschappij en willen graag kinderen inspireren om hetzelfde na te streven.

Fit
Omdat de Weekend Academie veel belang hecht aan een gezonde levensstijl, wordt
tijdens het Talentprogramma gezond gegeten en gedronken. Dit wil zeggen dat we
water of thee drinken en gezonde tussendoortjes eten. Het is dus de bedoeling dat
kinderen gezonde een gezonde lunch en tussendoortjes mee van huis nemen.
Daarnaast zorgen we ervoor dat er tijdens onze programma’s voldoende ruimte is
om veel te bewegen en om buiten te zijn. Bij Weekend Academie staan we voor fit!

Oudergesprekken
Kennismaking: Ongeveer vier weken na inschrijven
Voortgangsgesprek: Rond de Kerstvakantie
Eindgesprek: Na de Meivakantie

Eigen bijdrage
Dit programma wordt gefinancierd door de Gemeente Almere, deelname is daarom
gratis.

Waar?
Basisschool de Polygoon
Hollywoodlaan 109
1325 KA Almere

Contact
Vrijblijvend contact of opgeven voor een proefles? Mail naar
almere@weekendacademie.nl of bel naar 06 36376659. Of bezoek voor meer
informatie onze website: www.weekendacademie.nl

mailto:almere@weekendacademie.nl
http://www.weekendacademie.nl


“Ik ben zekerder geworden van mezelf, hier ben ik echt in gegroeid, dit komt doordat
we bijvoorbeeld presentaties hebben gegeven. In het begin vond ik dit heel
spannend, maar dat gaat steeds beter.”

“Bij de Weekend Academie krijgt mijn kind net dat ene zetje dat hij nodig heeft.’’


