Naschools aanbod van Halo Jobbing
De Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) heeft als beleid dat de scholen zich beter in de
wijk profileren. Daarnaast is het SCOH-beleid dat scholen een aanbod voor naschoolse activiteiten
aan hun leerlingen aanbieden en zich tot brede buurtscholen gaan ontwikkelen.
In een wijk als waarin wij de school hebben staan, zullen we ons niet snel tot een brede buurtschool
ontwikkelen, zoals dat bij scholen meer in de binnenstad wel het geval is. We hebben wel in ons
beleid opgenomen dat we de kinderen een extra aanbod na schooltijd willen aanbieden.
Voor de bekostiging hiervan kunnen we gebruik maken van een subsidie die de gemeente Den Haag
beschikbaar stelt en die dit jaar is gebruikt om de kosten van Halo Jobbing bij het overblijven te
betalen. Vanaf 1 januari 2018 wordt het geld hier niet meer aan besteed en kunnen we het
gebruiken voor de bekostiging van een naschools aanbod. In verband hiermee is de overblijfbijdrage
met ingang van dit schooljaar verhoogd.
Omdat we goede ervaringen met Halo Jobbing hebben, is besloten om ook van hun aanbod voor de
naschoolse activiteiten gebruik te maken en zijn er afspraken voor het kalenderjaar 2018 gemaakt.
Samengevat komt het erop neer dat we onze leerlingen drie keer per jaar 3 workshops aanbieden.
De eerste 3 starten in januari, de volgende 3 workshops beginnen in april en de laatste 3 doen we na
de zomervakantie vanaf september. Aan iedere workshop kunnen 12-16 leerlingen deelnemen en ze
komen 10 keer bij elkaar.
Om praktische redenen hebben we afgesproken dat de workshops in de gymzaal, de
personeelskamer, op het schoolplein, in de ruimte voor de bibliotheek en alleen in overleg met de
eigen leerkracht in een lokaal worden gegeven.
Verder is afgesproken dat de 3 workshops op woensdagen van 12.45-13.45 uur worden gegeven. Het
is de bedoeling dat de deelnemende kinderen hun boterhammetje op school opeten en daarna naar
hun workshop gaan. Na afloop worden de kinderen door hun ouders gehaald.
De ouders zijn in het Gantelnieuws van 1 december geïnformeerd. De aanmelding verloopt digitaal
via Halo Jobbing.
We hebben afgesproken dat de volgende cursussen worden gegeven:
Supermarkt safari. Welke keuzes maken kinderen als ze in de supermarkt de ingrediënten van een
gerecht moeten kopen? Bij elke les van deze cursus komt er een ander gerecht aan bod. Verschillende
gerechten komen aan bod zodat kinderen ook verschillende ingrediënten leren kennen, gebruiken en
proeven. Lekker, leuk en leerzaam. Start: 17 januari 2018, eind: 28 maart 2018; Groep: 7 en 8; Aantal:
12 leerlingen; Locatie: personeelskamer; 2 docenten
***
Junior GTST. Tijdens deze cursus leren de leerlingen de beginselen van acteren. Omgaan met taal,
interpreteren, associëren en presenteren staat centraal. Start: 17 januari 2018. Eind: 28 maart 2018.
Aantal lessen: 10. Groep: 5 en 6. Aantal: 16 leerlingen. Locatie: gymzaal.
***
Tover een dans. Tijdens deze lessen zullen verschillenden sprookjes, prenten, boeken en
muzieksoorten aan bod komen zoals Peter en de Wolf, Pinoccio en de Heks. Eenvoudige
dansbewegingen, isolatiebewegingen en veel herhalingen maken deze lessenreeks tot een succes.

Start: 17 januari 2018. Eind: 28 maart 2018. Aantal lessen: 10. Groep: 1 en 2. Aantal: 16 leerlingen.
Locatie: speelzaal (in overleg met de collega’s van 1-2).
***
Transformers@work. De knutselclub is een club voor kinderen die met allerlei verschillende
materialen en vaardigheden aan de slag gaan om van alles te bedenken en maken. De kinderen gaan
verven, tekenen, kleuren, mozaïeken en onder andere met papier-maché aan de slag. Wie maakt het
mooiste Afrikaanse masker? Welke regels krijgt je eigen bordspel en hoe gaat het eruit zien? Geloven
de mensen dat je papieren bloemen echt zijn? Hebben we alle dieren uit de boerderij nagemaakt? Een
clubje kinderen met volop creativiteit in het maken en bedenken van allerlei leuke zaken. Start: 4 april
2018. Eind: 27 juni 2018. Aantal lessen: 10. Groep: 1 en 2. Aantal: 16 leerlingen. Locatie: speelplein.
***
Kom buiten spelen. De nadruk in deze cursus ligt vooral op herontdekken hoe leuk buiten spelen is.
Zelfstandig en samen leren buitenspelen en creatief omgaan met materiaal of speelgoed om zo
nieuwe spellen te bedenken. Deze cursus kan zowel in de gymzaal als op het schoolplein gegeven
worden, zodat er bij regen altijd een uitwijkmogelijkheid is. Start: 4 april 2018. Eind: 27 juni 2018.
Groep: 3 en 4. Aantal: 16 leerlingen. Locatie: speelplein.
***
Kids survival. Door samen te werken en het gebruik van nieuw aangeleerde technieken leren de
leerlingen hoe ze bepaalde objecten kunnen gebruiken of passeren die ze tegenkomen in verschillende
uitdagende bewegingsbanen. Ook zullen de leerlingen veel samenwerken. Start: 4 april 2018. Eind: 27
juni 2018. Aantal lessen: 10. Groep: 5 en 6. Aantal: 16 leerlingen. Locatie: gymzaal.
***
Wave en skaten. Deze cursus bestaat uit drie onderdelen; waveboarden, skateboarden en skaten. Bij
deze onderdelen wordt de basis aangeleerd en verdieping indien het niveau van de leerlingen dit
toelaat. Veiligheid staat hoog in het vaandel. Een uitdagende cursus voor alle leerlingen!
Start en eind: nader te bepalen. Aantal lessen: 10. Groep: 7 en 8. Aantal: 16 leerlingen. Locatie:
speelplaats.
***
Proefjes en experimenteren. Bij deze cursus komen techniek, natuurkunde en zelfs scheikunde aan
bod op het niveau van de basisschoolleerling. Ontdekken, proefjes, individueel maar ook samen zijn
de kernwoorden voor deze cursus. Met de leskaarten en uitleg kun je van alles maken en proberen,
van een vergrootglas maken tot een raket lanceren.
Start en eind: nader te bepalen. Aantal lessen: 10. Groep: 5 en 6. Aantal: 16 leerlingen. Locatie:
personeelskamer.
***
Circusacts. In deze cursus worden allerlei basis circusactiviteiten aangeleerd. Met behulp van deze
basisvaardigheden bedenken de leerlingen een show die aan het eind van de cursus wordt getoond
in de gymzaal aan belangstellenden.
Start en eind: nader te bepalen. Aantal lessen: 10. Groep: 3 en 4. Aantal: 16 leerlingen. Locatie:
gymzaal.

