
Hey psst!
Ken jij

weekendschool
enkhuizen al?

Weekendschoolenkhuizen.nl



Interessant!
Je maakt kennis met 
verschillende beroepen

Stoer!
Je doet en je  

durft meer dan  
je dacht te kunnen

Doen!
Samenwerken aan  
leuke opdrachten

Voor wie?
Groep 7/8
Op school in gemeente Enkhuizen
Gemotiveerd en nieuwsgierig
Je kunt wel een gave ervaring 
gebruiken

Zondag
1x per 2 weken
Oktober - juni
13.00 - 16.30 uur

Dit isweekendschool
enkhuizen



Gezellig!
Je leert andere  
kinderen kennen

Geweldig!
Je ontdekt jouw  

superpowers

Spannend!
Je komt  
op plekken waar  
je normaal niet komt

Doen!
Samenwerken aan  
leuke opdrachten

GAAF!
Je ontdekt wat  

je leuk vindt
(Of wat juist niet)

Zondag
1x per 2 weken
Oktober - juni
13.00 - 16.30 uur

Programma
 13.00 uur start bij onze locatie

 Groepsactiviteit

 Een gastdocent vertelt over het beroep
(Op onze loctie of in het bedrijf)

 Je gaat het beroep zelf ervaren

 16.30 uur afsluiting bij onze locatie

Dit isweekendschool
enkhuizen



Ben jij enthousiast geworden 
over weekendschool 
Enkhuizen? 

Weet jij al zeker dat je je wil aanmelden en 
zijn jouw ouders ook enthousiast?
Meld je dan meteen aan op 
weekendschoolenkhuizen.nl

Wil je meer weten over 
Weekendschool Enkhuizen?

 
Stel je vragen aan de coordinator:
Marieke van der Horst 
06 - 41 61 87 99
marieke.vanderhorst@weekendschoolenkhuizen.nl
weekendschoolenkhuizen.nl

Kosten 

Deelname aan Weekendschool Enkhuizen is 
gratis. en vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
We verwachten dat je actief meedoet en alle 
dagen komt. We leggen deze samenwerking 
ook vast in een overeenkomst.

Zo meld je je aan:

Meld je aan via 
www.weekendschoolenkhuizen.nl 
via de knop”ik wil meedoen” 

Vul het aanmeldformulier in 
en schrijf of teken jouw 
motivatie. Neem dit mee naar het 
kennismakingsgesprek. 

Je ontvangt een aanmeldformulier 
per mail. 

Bericht of je bent toegelaten of 
niet. Er is plek voor maximaal 
22 leerlingen per groep. Als er 
meer kinderen zijn, dan maakt 
Weekendschool Enkhuizen een 
keuze wie wordt toegelaten. 

Kennismakingsgesprek met jou en 
je ouders waarbij we vooral willen 
weten waarom jij mee wilt doen. 
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