
 

 

 

 

 

 

Hierbij willen u uitnodigen voor de première van de film over de 
“Samenschool” die gemaakt is door Bart Boonstra, in opdracht van 
het Oranje Fonds.  

 

De voorstelling vindt plaats in: 

Bibliotheek Hoogezand  
Gorecht-Oost 157  
9603 AE in Hoogezand  
 

op maandag 27 november, aanvang 16:00 uur. 

Programma: 

16:00 Inloop  

16:10 Welkom in E-Lab van Bibliotheek Hoogezand 

 Kennismaken met deelnemers 

16:20 Eerste vertoning van de korte film De Samenschool 

16:30 Meer informatie over de Samenschool en tijd om na te 
praten. 

Om er voor te zorgen dat we alle gasten feestelijk kunnen ontvan-
gen, zouden we het erg op prijs stellen als u zich vooraf aanmeldt 
door een mailtje te sturen naar: positief@kwartierzorgenwelzijn.nl 

 

De Samenschool 

powered by: 
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Dit boekje is tevens een uitnodiging voor een filmpremière, een 
filmpremière over een bijzonder project.  

 

Eén van de projecten die Kwartier Zorg & Welzijn uitvoert is 
School’s cool. Dit project bezorgt kwetsbare maar kansrijke brug-
klassers een thuismentor die hen ondersteunt met leren, plannen en 
sociale vaardigheden om zo een goede start in het middelbaar on-
derwijs te maken. Vivianne Rousseau is hiervan sinds de start de 
projectleider. 

Bahja Mohamed is de moeder van een kind dat deelnam aan het 
School’s cool project en bestuurslid van de Somalische culturele 
vereniging Dan-Wadaag. Via School’s cool kwam zij in contact met 
Vivianne. Samen evalueerden zij de onverwachte en uitstekende 
schoolprestaties van haar dochter. Het gesprek kwam op taal– en 
rekenmoeilijkheden van veel Somalische kinderen. Hun ouders heb-
ben vaak weinig kennis van de Nederlandse basis– en middelbare 
scholen, van wat er binnen deze scholen gebeurt en wat er van de 
ouders verwacht wordt. Sterker nog, zij hebben het gevoel dat zij 
hun kind ‘kwijtraken’ op het moment dat zij naar het voortgezet on-
derwijs gaan. “Eigenlijk zouden de ouders samen met hun kinderen  

 

 
de huidige club in OBS de Schakel maar een eigen vestiging be-
hoort ook tot de mogelijkheden.  

Het Oranje Fonds verkoos de Samenschool tot project van de week. 
Bart Boonstra (bekend van Nickelodeon, ONM, GTST, Popstars, 
The Voice of Holland en Nick in the Box) maakte een film over kin-
deren, de ouders en de juffen van de Samenschool. Deze film wordt 
vanaf 28 november door het Oranje Fonds via internet verspreid.  

Voordat iedereen op het wereld wijde web de film kan zien willen we 
hem officieel in première laten gaan in Hoogezand. 

 
Wilt u meer informatie over de Samenschool, over School’s cool of 
wilt u zelf hieraan mee doen, neem dan gerust contact op met: 
 
Vivianne Rousseau 
Projectleider Kwartier Zorg & Welzijn 
v.rousseau@kwartierzorgenwelzijn.nl 
0598-364900 
 



 

 
 

Begin 2017 mocht de Samenschool verder gaan in OBS De Scha-
kel/De Tweemaster op de woensdag middag. Ouders krijgen hier 
ook de gelegenheid om even samen te praten en vragen te stellen 
over opgroeien of opvoeding. Juf Elif is een afgestudeerd pedagoog 
en vult dit graag in. De Samenschool wordt nu opengesteld voor alle 
ouders en schoolkinderen vanaf groep 3 die graag meer willen we-
ten over het Nederlandse onderwijs. De tweede groep bestond uit 
kinderen en ouders met een Syrische, Turkse, Congolese, Somali-
sche, Engels-Pakistaanse en Nederlandse achtergrond. Ook deze 
groep kreeg na afloop een diploma dat uitgereikt werd door een trot-
se wethouder Drenth: “Jullie zijn tien keer naar de lessen geweest 
en hebben ook jullie ouders uitgedaagd om mee te doen”. 

Een subsidie van het Oranjefonds en een gemeentelijke bijdrage 
maken het mogelijk om verder te gaan met dit project. Een heuse 
digitale ‘Samenschooltas’ is in ontwikkeling met daarin het project-
plan, tips en trucs, formulieren en veel gratis lesmateriaal.  

Hiermee willen we andere scholen, vrijwilligers, ouders en kinderen 
stimuleren om ook mee te doen aan “de Samenschool”. Dit kan bij 
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naar school moeten gaan…” En zou is het idee geboren: ouders en 
kinderen op een speelse manier kennis laten maken met het Neder-
landse schoolsysteem en samen laten leren zodat ouders hun kin-
deren ook beter met schoolwerk kunnen begeleiden.  

Kwartier gaf de beide initiatiefnemers de beschikking over Jongeren-
centrum BAAZ op dinsdag middag. Binnen één week werd het idee 
werkelijkheid. Een groepje Somalische ouders en hun kinderen be-
gonnen aan “de Samenschool”. In het begin was er alleen ranja, 
thee, een pak printpapier en heel veel enthousiasme. Langzaamaan 
kreeg het idee steeds meer vorm.  

Artikel Regiokrant. Foto Jan Bos. 



 
 

Samen met de ouders van het eerste uur zij “spel– en speelregels” 
opgesteld:  
 Deelname aan de Samenschool is gratis; 
 Ouders nemen actief deel aan het les– en spelgedeelte en leren 

zo hoe zij hun kinderen kunnen ondersteunen met taal en reke-
nen; 

 Ouders nemen contact op met de leerkracht van hun kind en be-
spreken de vorderingen. Hiervoor kunnen zij ondersteuning krij-
gen van de vrijwilligers van de Samenschool; 

 Ouders maken kun kinderen lid van de bibliotheek; 
 Ouders kijken samen met hun kinderen naar het Jeugdjournaal. 
 

Al snel sloten twee enthousiaste en kundige vrijwilligers, Elif Bakar 
en Ineke Friso, zich aan bij de Samenschool om de lessen te bege-
leiden. Elke les wordt afgesloten door een ontspannen gedeelte of 
een spel en elke bijeenkomst gaat van start met een quiz over 
nieuwsitems uit het jeugdjournaal. Ook is er ruimte voor dansen, 
buiten spelen of toneel. De kinderen zitten vaak een hele dag op 
school. Er moet ook bewogen en vooral gelachen worden. Na tien 
bijeenkomsten krijgt elke deelnemer een Samenschooldiploma.  

Kwartier Zorg & Welzijn begeleidt de vrijwilligers van de Samen-
school en zorgt voor het lesmateriaal. Dit lesmateriaal moet gratis 
zijn. Ouders moeten dit ook zelf kunnen maken. 
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Naast het schoolprogramma voor ouders en kinderen organiseert 
Kwartier voor de ouders nog extra informatiebijeenkomsten. Een 
groep ouders bracht een bezoek aan het dr. Aletta Jacobs College 
waar zij geïnformeerd werden over het Nederlandse systeem van 
voortgezet onderwijs door de directeur VMBO Ingrid Drenth. Vanuit 
de sociale teams in Hoogezand-Sappemeer werd een voorlichting 
verzorgd door Ronald Schilperoort. 

De zeer positieve beoordeling van de eerste groep door de ouders, 
de kinderen, de vrijwilligers én de leerkrachten van deze kinderen, 
gaf de initiatiefnemers moed om verder te gaan en de reeds bereikte 
resultaten te delen om zo nog meer ouders en kinderen in staat te 
stellen om een Samenschool cursus te volgen. Bij het Oranje Fonds 
werd een projectaanvraag ingediend die gelukkig gehonoreerd 
werd. Ook de gemeente Hoogezand-Sappemeer besloot het project 
verder financieel te ondersteunen. De Samenschool kon nu verder.  

Bron: Regiokrant. Foto: Jan Bos 


