Geachte heer, mevrouw,
Een van de mooiste dingen die wij dagelijks doen is het begeleiden, trainen en
coachen van scholieren waardoor zij betere resultaten behalen op school. Maar
hoe nog veel mooier zou het zijn als we dat met behulp van de financiële steun
vanuit een Stichting op een veel grotere schaal kunnen doen dan de bestaande
huiswerk instituten nu al doen. Wat nou als wij de bestaande
begeleidingsmethodes zoals bijles en huiswerkbegeleiding toegankelijk kunnen
maken voor ieder kind? De naschoolse activiteiten bij huiswerk instituten in de
vorm bijles, huiswerkbegeleiding, coaching en examentrainingen hebben hun
effectiviteit bewezen. Wij willen er met Stichting Leerling Support voor zorgen
dat deze activiteiten voor iedere leerling toegankelijk worden, ondanks de
financiële situatie van de ouders.
Vaak horen we dat huiswerkbegeleiding, coaching en trainingen, aanvullend aan
het dagelijks naar school gaan, niet voor iedereen is weggelegd. Niet alle ouders
kunnen de kosten opbrengen. Daarom zijn we gaan nadenken over een mogelijke
oplossing voor de vraag: 'hoe kunnen we nog meer kinderen die een steuntje in
de rug kunnen gebruiken voor nog betere resultaten laten profiteren van onze
diensten?'.
Als antwoord op deze vraag hebben we de Stichting Leerling Support opgericht.
Het bestuur van deze stichting verricht het werk volledig belangeloos, zodat alle
beschikbaar gestelde middelen volledig zullen worden ingezet voor de leerlingen
die via deze stichting aan huiswerkbegeleiding en trainingen gaan deelnemen.
Stichting Leerling Support benadert huiswerkbegeleidingsscholen met de vraag
of zij mee willen werken om extra leerlingen toe te laten tegen een betaalbaar
tarief. Dat zal in veel gevallen nog steeds een te hoog tarief zijn voor sommige
ouders en in dat geval zal de stichting het verschil tussen wat de ouder kunnen
bijdragen en het tarief vergoeden. Daarnaast zullen we in samenspraak met de
leerling, de ouder en de school onderzoeken welke begeleidingsmethode het best
bij de behoefte van de leerling aan sluit. Om dit te kunnen doen hebben we geld
nodig. Dit geld willen we via sponsoren, fondsen en subsidies voor dit initiatief
inzamelen.
Het eerste jaar streven we naar een ingezameld bedrag van €24.000, zodat we
daar een eerste groep leerlingen mee kunnen begeleiden en het hele proces rond
dit initiatief volwassen kunnen laten worden. Vervolgens willen we doorgroeien
en dit initiatief breed uitrollen, in samenwerking met steeds meer
huiswerkbegeleidingsscholen.
We kunnen de leerlingen in Nederland naar een nog veel hoger kennisniveau
tillen. Niet door ze nog harder te laten werken, maar door ze slimmer en
efficiënter te laten werken, zodat ze hun kostbare tijd kunnen steken in
activiteiten waar ze gelukkig van worden, waar ze interesse in hebben, waarmee
ze zich verder kunnen ontwikkelen en zichzelf in de toekomst zelfs mee kunnen
gaan onderscheiden. We halen nog lang niet het maximale uit de behoeftes en
mogelijkheden van onze leerlingen en daar kunnen we samen wat aan doen.

Met dit initiatief denken wij nog meer talent tot bloei te kunnen laten komen en
alle kinderen met de juiste instelling en ambitie naar vermogen een kans te
kunnen geven op een nog betere voorbereiding op hun toetsen, examens en op
de volgende stappen na de middelbare school.
We zien verschillende huiswerkinstituten die zich in zetten voor leerlingen uit
kansarmere gezinnen. De tarieven van de huiswerkbegeleiding liggen erg laag,
maar de kwaliteit laat vaak te wensen over. Voor goede huiswerkbegeleiding,
goede bijlessen en goede trainingen, moeten professionele begeleiders
ingehuurd worden en daar hangt altijd een prijskaartje aan. Die hoge kwaliteit
willen we toegankelijk maken voor iedereen en wij weten door onze
werkzaamheden binnen het onderwijs en het dagelijks contact met leerlingen,
begeleiders, docenten en coaches wat er nodig is om die kwaliteit te kunnen
garanderen.
De ambitie en de kennis om de leerlingen te begeleiden is er. We weten alleen
nog niet hoe we aanspraak kunnen maken op de financiële steun vanuit
subsidies en fondsen. Daarom hopen we via jullie stappen vooruit te maken in
onze doelen voor de komende jaren.
Ik ben momenteel bezig om alle aandachtspunten op de website die je door hebt
gegeven aan te passen en te verbeteren, zodat er een duidelijker beeld komt voor
iedereen die de website bezoekt.
Ik hoop dat we snel weer contact hebben!
Nogmaals bedankt voor alle tips en hulp!
Met vriendelijke groet,
Alexander Koppelle
Voorzitter Stichting Leerling Support

