Playing for Success
Almere
Actief en betekenisvol onderwijs
Playing for Success is een programma voor leerlingen die minder presteren dan ze
kunnen. Bijvoorbeeld doordat ze niet gemotiveerd zijn, te weinig zelfvertrouwen
hebben of een negatief zelfbeeld. In Almere richten we ons op kinderen uit groep
7 en 8 van het primair onderwijs, het speciaal onderwijs en jongeren uit de eerste
twee jaar van het voortgezet onderwijs.
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‘Kinderen willen leren,
willen zich ontwikkelen,
zijn nieuwsgierig. Soms
zijn er omstandigheden
dat het even wat minder
gaat, dat het zelfver
trouwen even weg is.

Een stadion als leslokaal
Playing for Success is
een prachtige manier
om kinderen in een niet
schoolse omgeving
weer hun zelfvertrou
wen en daarmee hun
nieuwsgierigheid terug
te laten vinden.
Samenwerken, goede
voorbeelden ontmoeten.
Je gunt het ieder kind.
René Peeters, wethouder
onderwijs gemeente
Almere

Playing for Success neemt leerlingen mee naar een uitdagende en
inspirerende plek buiten school, waar ze zoveel mogelijk positieve
leerervaringen opdoen: het stadion van Almere City FC.
De gehele accommodatie is het leslokaal. Deelnemers werken samen met
andere leerlingen aan opdrachten op het gebied van taal, rekenen en
computervaardigheden. Alles is betekenisvol en actief. Denk aan interviews
met spelers, het budgetteren van een voetbalteam of het berekenen van de
oppervlakte van het voetbalveld. Het stadion, de sport, de ambiance van de
professionele voetbalwereld; ze dragen allemaal bij aan een omgeving die
stimuleert om beter te presteren. Want als kinderen ontdekken dat ze wél
kunnen leren en dat leren ook nog leuk is, nemen de schoolprestaties toe
en hervinden ze hun zelfvertrouwen.

Ieder kind een begeleider
Leerlingen komen negen weken lang eenmaal per week naar het stadion
voor een bijeenkomst van twee uur. De groepen bestaan uit maximaal
16 leerlingen, afkomstig van verschillende scholen uit Almere.
Deelnemers uit het speciaal onderwijs komen van dezelfde school.
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Ervaren leerkrachten zorgen voor de onder
steuning. Stagiaires worden als mentor ingezet
om de kinderen te begeleiden en te stimuleren.
Voordat de leerlingen starten met Playing for
Success wordt eerst hun niveau vastgesteld.
Na afloop van het traject gebeurt dit weer.
De vorderingen die de leerlingen in het leercentrum
maken, worden teruggekoppeld aan de school.

Bewegen en gezondheid
Van sport word je slimmer, dat is inmiddels bewezen.
Hetzelfde geldt voor een gezonde levenshouding.
Daarom hebben sport en gezonde voeding een
centrale rol tijdens de bijeenkomsten.

De initiatiefnemers
Zes organisaties hebben hun krachten gebundeld
en stellen hun expertise ter beschikking voor
dit unieke project dat het verschil maakt voor
kinderen in Almere die een extra steuntje in de
rug goed kunnen gebruiken.

Ervaren leerkrachten
Bij Playing for Success werken hooggekwali
ficeerde leerkrachten. Hun doel als complimen
terende leerkracht is om de kinderen plezier in
leren te geven, hun zelfvertrouwen en motivatie
te vergroten en te werken aan taal, rekenen
en ICT. Dit alles gebeurt vanuit de visie van
betekenisvol en actief leren. Leren is bij
Playing for Success zinvol. Echt.
Ouders bepalen voor een groot gedeelte het
succes op school, daarom maakt Playing for
Success werk van ouderbetrokkenheid.
‘Leren doe je niet alleen op school.
Het stadion van Almere City FC is een unieke plek
waar kinderen kunnen werken aan hun
zelfvertrouwen. Daar kun je pas echt scoren!’
David Kranenborg, directeur basisschool Caleidoscoop

Playing for Success sluit volledig aan bij de
ambities van de stad, het onderwijs en Almere
City FC om startkwalificaties van jongeren
te verbeteren. De volgende organisaties zijn
betrokken bij Playing for Success Almere:
•
•
•
•
•
•

Almere City FC
ASG, Almeerse Scholengroep
Passend Onderwijs Almere
Gemeente Almere
Hogeschool Windesheim
ROC Flevoland

Almere City FC is veel
meer dan voetbal.
We nemen onze
maatschappelijke taak
serieus. Met Playing for
Success kunnen we iets
terugdoen voor de grote
steun die we van de
Almeerse samenleving
krijgen. “Wij gaan voor
iedere kans”.
Arie van Eijden, voorzitter
Raad van Commissarissen
Almere City FC

Meer informatie:
Playing for Success Almere
Robert Mienstra
Competitieweg 20,
318 EA Almere
E: r.mienstra@playingforsuccess.nl
T: +31 (0)6 123 22 943
www.facebook.com/playingforsuccessalmere
www.pfsalmere.nl
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