JAARVERSLAG 2019: VOLOP IN DE VOORBEREIDINGEN
In dit jaarverslag blikken we terug op het jaar 2019. In dit jaar zijn er allerlei zaken voorbereid om de realisatie van
Together Huiswerk mogelijk te maken. We beginnen met een korte terugblik. In 2017 ontstond en rijpte het idee
voor Together Huiswerk. In 2018 is er gepraat met allerlei betrokken en relevante partijen en zijn de missie, waarden
en strategie van Together Huiswerk opgesteld. In 2019 zijn we het concept gaan ontwikkelen en voorbereidingen
gaan treffen voor het oprichten van een stichting.

Together Huiswerk in ontwikkeling
Voor de ontwikkeling van het concept van Together Huiswek hebben we vanuit de praktijk gewerkt door vanaf het
begin een aantal pilotgezinnen en -vrijwilligers te betrekken. Van januari 2019 tot en met juni 2019 is er op twee
middagen door 10 vrijwilligers ondersteuning gegeven aan 10 leerlingen en 5 ouders. Het merendeel van de
gezinnen had een migrantenachtergrond en ontving een bijstandsuitkering. Het ging meestal om
eenoudergezinnen. Kortom: gezinnen in een kwetsbare situatie.
Binnen deze eerste pilot hebben we veel geleerd. Zo hebben we gezien dat het belangrijk is om te bouwen aan
structuur en rust. Om dit bewerkstelligen is het belangrijk om vaste momenten te hebben waarop zowel deelnemers
als vrijwilligers kunnen instromen. Ook een kern van vaste
vrijwilligers draagt bij aan stabiliteit. Vrijwilligers die in het kader van
hun opleiding werkervaring willen opdoen kunnen voor een kortere
periode (minimum 6 maanden) betrokken zijn, zolang er een groep
is die betrokken is voor de langere termijn. We hebben gezien wat
de behoefte is bij vrijwilligers aan ondersteuning en welk materiaal
geschikt is voor taalbegeleiding aan kinderen. We hebben vanuit
laagdrempelige ontmoeting met de ouders ontdekt waar behoefte
aan is, wat wel werkt en niet werkt (bijvoorbeeld actief werken aan
taal door het voeren van inhoudelijke gesprekken werkt, maar van
de oudergroep een taalles maken is geen goed idee. Daar zijn
andere geschikte plekken voor en we dreigen dan het doel van de
oudergroep te missen). We hebben een leerformat ontwikkeld voor de taalondersteuning voor
basisschoolleerlingen en de doelgroep afgebakend. Verder is de doelstelling voor de begeleiding van ouders en
vrijwilligers helder geworden. Naar aanleiding van deze ervaringen hebben we het concept in de zomervakantie
bijgewerkt zodat we de geleerde lessen in het volgend academische jaar (2019/2020) konden toepassen en verder
ontwikkelen.
In het nieuwe schoolseizoen zijn we begonnen om het concept van huiswerkbegeleiding op te zetten. We hebben
dit gedaan door met een pilot-leerling aan de slag te gaan en opnieuw vanuit de praktijk te leren. De pilotgezinnen
betaalden in deze fase geen eigen bijdrage. We vroegen van de ouders wel betrokkenheid via de oudergroepen
(als ze een keer niet kwamen vormde dit geen probleem, maar we gaven wel aan dat als ze nooit zouden komen
het de vraag was of het project geschikt voor hen was. Dit werkte erg goed. Ouders waren in het begin afwachtend,
maar kwamen na een paar keer met plezier).
Tussen september en december 2019 hebben we 20 leerlingen begeleid met een groep van 10 vrijwilligers. In
totaal waren er 5 ouders die deelnamen aan de oudergroep. Er was 1 leerling die huiswerkbegeleiding ontving. In
dit schooljaar hebben we voor het eerst de werving van de gezinnen niet meer alleen via het persoonlijk netwerk
laten lopen, maar via de brugfunctionarissen van de basisscholen. We hebben daarbij nauw samengewerkt met de
kinderburgemeester van Groningen 2018/2019 Jouayria. Zij koos Together Huiswerk als haar project.
Together Huiswerk als organisatie
In de eerste helft van 2019 is er hard gewerkt aan verschillende randvoorwaarden voor de organisatie:
voorbereidingen voor de oprichten van een stichting
ontwikkeling logo
website & facebook
PR materiaal
geschikte locatie voor lange termijn
contact gemeente Groningen om te bouwen aan een gezonde inbedding en structurele voortzetting
werven fondsen
intake formulieren ouders
aantrekken teamleider die op den duur het project van de initiatiefnemer zou kunnen overnemen
De aangetrokken teamleider trok zich echter bij de start van het schoolseizoen terug. Een aantal van de geplande
activiteiten (zoals de oprichting van de stichting en de aanvraag van fondsen voor het meerjarenplan) zijn toen

uitgesteld. Eerst was het nodig om zekerheid van een geschikte teamleider te vinden. Wel zijn we verder gegaan
met de conceptontwikkeling. Eind 2019 was er weer zicht op een geschikte teamleider.
Samenwerken aan elkaars bloei
Door (voor) te lezen en (taal)spelletjes te doen zijn de kinderen geholpen
in hun taalontwikkeling (begrijpend lezen, technisch lezen en
woordenschat). “Schiet op!” zegt Ibrahim* tegen zijn jongere broer. “Ik wil
snel naar school, want daarna ga ik weer naar meester Jeroen* bij
Together Huiswerk”. Het is mooi om te zien hoe de kinderen een band
opbouwen met de vrijwilligers in de kleine groepjes (1 tot 3 kinderen per
groepje). En natuurlijk dat er geleerd wordt! Zo steekt Hasieb* zijn vinger
op (dit doet hij altijd als hij erg enthousiast is en een statement wil maken):
“Lezen is leuk! Nu begrijp ik eindelijk wat er bedoeld wordt met begrijpend
lezen.”
De ouders zijn regelmatig bij elkaar gekomen. Tijdens een kop koffie of thee was er ruimte voor ontmoeting en
gesprek over thema’s rondom school onder leiding van een pedagoog. Het is mooi om te zien dat de ouders graag
komen en dat het een belangrijke plek is voor hen om hun Nederlands actief te gebruiken.
Mede mogelijk gemaakt door…
Naast de al genoemde samenwerkingspartners (brugfunctionarissen basisscholen omgeving Selwerd en de
kinderburgemeester Groningen 2018/2019) is deze fase van Together Huiswerk mogelijk gemaakt door de
samenwerking van heel veel verschillende personen en organisaties:
-

-

-

Stichting de Navigators (de werkgever1 van de initiatiefnemer) heeft uren beschikbaar gesteld om een deel
van de voorbereidingen voor Together Huiswerk onder werktijd te doen.
Agathe Centre for Entrepreneurship heeft maandelijks gratis coaching gegeven voor het opzetten van een
organisatie (opstellen begroting, projectplan, etc.). Daarnaast hebben zij een startfonds van 3000 euro
beschikbaar gesteld. Dit fonds is gebruikt om materiaal, vrijwilligersvergoedingen en onkosten te betalen.
Wijkbedrijf Selwerd heeft ruimte beschikbaar gemaakt, ondersteund bij het ontwikkelen van een relevant
netwerk, geadviseerd over de conceptontwikkeling, het project administratief ondersteund (aanvragen
VOGs, vrijwilligerscontracten, vrijwilligersvergoedingen). Daarnaast hebben ze 1500 euro gedoneerd voor
de opstart. Dit fonds is gebruikt om materiaal, vrijwilligersvergoedingen en onkosten te betalen.
De Fontein (PKN) heeft hun gebouw gratis beschikbaar gesteld als locatie vanaf september 2019.
WIJS (verbindt student en stadjer) heeft onze vrijwilligersvacatures op hun website geplaatst en onder de
aandacht van HBO opleidingen gebracht. Dit resulteerde in verschillende capabele studentvrijwilligers.

De ouders, kinderen en vrijwilligers hebben in 2019 met veel plezier samengewerkt aan elkaars bloei!

* de namen zijn gefingeerd in verband met privacy.

1

De initiatiefnemer leidt een netwerk voor bruggenbouwers vanuit stichting Navigators waarbij dialoog tussen moslims en christenen wordt
gezocht. Together Huiswerk heeft een andere doelstelling, maar bouwt wel aan een positief klimaat van ontmoeting. Om deze reden is er
toestemming gegeven om het concept uit te werken, met de opdracht voor de realisatie een duurzame vorm van financiering te zoeken.

