
Over IMC Weekendschool

Een dag op pad met IMC Weekendschool 
Stichting IMC Weekendschool 
biedt aanvullend, motivatiegericht 
onderwijs aan ruim 2.400 leerlingen 
van 10-14 jaar door het hele land. 
Zij laten nieuws gierige jongeren 
kennismaken met enthousiaste 
professionals en hun uiteenlopende 
vakgebieden. 

Hun doel? Jongeren van alle 
niveaus zó te kunnen opleiden dat 
ze gemotiveerd hun plek kunnen 
innemen in de samenleving.  
HCO magazine liep een dag mee 
met de 3e jaars leerlingen tijdens  
het vak ‘Ik ben Nederlander’.

Op de Weekendschool ontmoeten jongeren in de 
leeftijd van 10 tot 14 jaar iedere zondag bevlogen 
professionals (vrijwilligers), die komen vertellen 
over hun beroep. Samen gaan ze aan de slag met 
het échte werk, in de klas, maar ook op excursie 
naar bijvoorbeeld de rechtbank, een ziekenhuis of 
bouwplaats. Er zijn landelijk tien weekendschool 
vestigingen. Ook wordt het weekendschoolonder-
wijs aangeboden tijdens reguliere lestijden, momen-
teel gebeurt dit op 34 locaties door heel het land. 
In Den Haag nemen 100 leerlingen deel uit de 
Schilderswijk, Transvaal en Laak. Kijk voor meer 
informatie op www.imcweekendschool.nl.

10.30 uur 
Ontvangst op de Campus  
Den Haag

Het is zondagochtend. Het campusge
bouw aan de Haagse Turfmarkt oogt 
rustig. Totdat om kwart voor 11 de eerste 
leerlingen binnendruppelen. Glunderend. 
Klaar voor een middag Weekendschool. 

12.30-12.50 uur  
Even bewegen tijdens de pauze

Tijdens de pauze wordt er bewogen! Tijd voor 
sport en spel in de sportruimte van SoZa. De 
bewoners van SoZa doen natuurlijk graag mee.

14.30 uur 
Tot slot

Nog even een 
groepsfoto en dan 
gaan we weer terug 
naar de Campus 
Den Haag. 

11.00-11.45 uur  
Discussiëren met een bolletje wol

Tijdens het vak ‘Ik ben Nederlander’ onderzoeken 
leerlingen wat Nederlander zijn betekent en wat 
Nederlanders bindt. Dit vak is in samenwerking met het 
Madurodam Kinderfonds ontwikkeld. Er wordt vandaag 
gediscus sieerd over stellingen zoals: ‘Tijdens dit vak  
ben ik gaan denken over of ik mij Nederlander voel’. 
Kinderen die willen reageren op de stelling roepen 
‘bolletje!’. Er ontstaat zo een groot web van draden!

12.00-12.30 uur 
Voorbereiden van tentoonstelling 

In samenwerking met statushouders die wonen in SoZa, 
hebben de leerlingen zeven Nederlandse gezinnen met 
verschillende achtergronden bezocht en geïnterviewd. 
De kinderen bereiden hun presentaties voor en maken 
zich klaar voor de tentoonstelling van vanmiddag. 

11.45 uur  
Met z’n allen in de tram  
op weg naar SoZa!

OVchipkaart bij de hand? Met z’n allen gaan we 
met de tram op weg richting SoZa, het voormalig 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

13.05-14.15 uur 
Tentoonstelling ‘Ik ben Nederlander’

Iets over één uur wordt de tentoonstelling ‘Ik ben Nederlander’ 
geopend en stromen de belangstellenden binnen. Isha, Ishan, Aman 
en docent Nora presenteren hun fotoreportage. Aman: ‘Het was heel 
interessant om meer over anderen te weten te komen. De moeder 
van dit gezin komt uit Pakistan. Ze woont al heel lang in Nederland 
en ze vindt het fijn dat we hier zo open en direct zijn. En ze houdt 
ook gewoon van Bollywood muziek.’ 
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