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RESULTATEN 2017
Doelstellingen Stichting Follow your Sun 2017 - Organisatie
Doestelling

Resultaat

Toelichting

Kwartaalvergaderingen met de Raad van Advies

√

Het bestuur kwam vier keer samen met de onafhankelijk Raad van Advies om
advies in te winnen over de gekozen koers van de Stichting.

Maandelijkse bestuursvergaderingen

√

Oprichters Kiymet Schipper en Myrthe Oostenbach vergaderden maandelijks
over de stand van zaken binnen de Stichting.

Een divers netwerk aan organisaties en bedrijven
opbouwen

√

In 2017 voerde Stichting Follow your Sun workshops uit in samenwerking
met o.a de Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden, PAX, de IMC
Weekendschool, de Weekendacademie en het Permanent Beta Festival.

Samenwerkingen aangaan met diverse scholen

√

Stichting Follow your Sun werkte samen met CBS De Driemaster in Leidschendam-Voorbug en met ODBS Het Pieterskerkhof in Utrecht.

Doelstellingen Stichting Follow your Sun 2017 - Partners

Doelstellingen Stichting Follow your Sun 2017 - Doelgroep
Een primaire focus op scholen in achterstandswijken

√

Het grootste deel van de uitgevoerde Follow your Sun lessen (69%) vond
plaats in wijken met een lage sociaal-economische status.

Kinderen in de leeftijd van de bovenbouw
van de basisschool

√

Alle lesprogramma’s van Follow your Sun werden gegeven aan kinderen in
groep 7 en 8.

Onderzoek mogelijke doelgroepuitbreiding

√

Naar aanleiding van behoefte-signalering in de praktijk, breidt Follow your
Sun haar doelgroep uit naar leerlingen in de brugklas. De oversteek naar de
middelbare school is een essentiële fase in de ontwikkeling van de jongeren.

Uitvoering van vijf Follow your Sun lessenreeksen
(totaal: 30 lessen)

√

Op basis van de pilot-ervaringen in het voorjaar van 2017, is besloten de
lessenreeks uit te breiden van 6 naar 10 wekelijkse lessen om de kwaliteit te
kunnen verdiepen. In werkelijkheid zijn er drie lessenreeksen van tien lessen en
één lessenreeks van vier lessen uitgevoerd (totaal: 34 lessen).

Totaal aantal contacturen met de kinderen: 45 (5 x
6 x 1.5)

√

De uitgevoerde lessen staan gelijk aan 34 x 1.5 uur = 51 contacturen.

De totale begroting van 2017 bedroeg
€ 36.860,00 aan fondsdonaties

X

Stichting Follow your Sun haalde in 2017 € 28.343,00 op aan fondsdonaties en
subsidies. Door een crowdfundingsactie en omzet uit overige programma’s, zijn
we binnen de begroting gebleven.

Naast giften van particuliere fondsen, werft Stichting
Follow your Sun ook gemeentegelden

√

Stichting Follow your Sun ontving de begrote € 3.043,00 euro als subsidie van
de Gemeente Leidschendam-Voorburg.

De begroting bevatte € 100.00 eigen bijdrage van
de scholen per Follow your Sun lessenreeks

√

Stichting Follow your Sun ontving € 363,00 euro aan eigen bijdrage van de
scholen. Dit komt neer op een gemiddelde bijdrage van €121,00 per 10-delige
lessenreeks.

Een succesvolle crowdfundingsactie

√

Ruim vijftig particuliere donaties leverden een totaalbedrag op van
€ 3.656,00.

Doelstellingen Stichting Follow your Sun 2017 - Bereik

Doelstellingen Stichting Follow your Sun 2017 - Financiën
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Toelichting resultaten Follow your Sun lessenreeksen 2017
Resultaten en reacties
•

Zowel leerlingen, leerkrachten, directies en ouders bleken zeer enthousiast over het lesprogramma.

•

Ruim 75 kinderen geven de Follow your Sun lessenreeks gemiddeld een 8.8.

•

Het is fantastisch om het beoogde resultaat van de visie van Stichting Follow your Sun letterlijk terug te zien
in de feedback en de reacties van kinderen, leerkrachten en ouders. Deze impact geeft veel vertrouwen in
de toekomst en voortzetting van Stichting Follow your Sun.

Bereik en samenwerkingen
•

90 kinderen volgden de Follow your Sun lessenreeksen in groep 7 en 8.

•

20 kinderen kregen Follow your Sun lessen in het weekend.

•

Follow your Sun ging een structurele samenwerking aan met een partnerorganisatie om zo samen meer
kinderen te kunnen voorzien van persoonlijke begeleiding.

•

Follow your Sun werkt aan samenwerkingen met zowel gemeenten als de politie, om de impact van haar
programma’s te verdiepen en te versterken.

Financiering
•

Zes particuliere fondsen spraken hun vertrouwen in Follow your Sun uit.

•

Eén gemeente droeg bij aan de realisatie van een Follow your Sun lessenreeks.

•

Meer dan vijftig particuliere donateurs deden mee met de crowdfundingsactie.

Inhoudelijke hoogtepunten
•

Maatwerk en flexibiliteit bleken cruciaal in het bereiken van het gewenste effect. Doordat trainers Myrthe
Oostenbach en Kiymet Schipper steeds beter anticipeerden op de behoefte van de groep, ontstonden er
bijzondere leerervaringen voor beide partijen.

•

Tussentijdse feedback van zowel leerlingen, leerkrachten en de directie werd direct verwerkt om het
programma zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de bestaande behoeften. Dit werd door de kinderen
en leerkrachten als heel waardevol en nuttig ervaren.

•

Investeren in de vertrouwensband met de betrokken leerkracht(en) bleek een belangrijk onderdeel in het
duurzaam overbrengen van de lesstof. Wanneer de leerkrachten het gevoel hebben dat zij zich de visie van
Follow your Sun les eigen kunnen maken, kunnen zij dit op hun manier ook in de overige lesuren uitdragen.

•

Tijdens de ‘Stralende Klas’ openbare eindpresentaties waren ouders en andere geïnteresseerden aanwezig
om de ideeën en werkstukken van de kinderen te bekijken. Dit werd door alle partijen als zeer succesvol
ervaren.
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Leerlessen
•

Om de impact van de Follow your Sun lessen te vergroten, is het belangrijk dat de volwassenen die het
dichtst bij de leerlingen staan, de visie van Follow your Sun ook uitdragen. Dit kan gaan om leerkrachten,
(vrijwillige) begeleiders of ouders. In het schooljaar 2018/2019 zal nog meer aandacht uitgaan naar het
meenemen van deze volwassenen in de programma’s van Follow your Sun.

•

Om leerkrachten beter in staat te stellen het doel van de Follow your Sun oefeningen tijdens de
reguliere schooltijd op hun eigen manier vorm te geven en voort te zetten, zal er meer aandacht zijn
voor het overdragen en toelichten van de oefeningen.

•

In het schooljaar 2018/2019 zal het resultaat en de uitkomst van de lessenreeks meer zichtbaar gemaakt
worden. Op die manier krijgt het resultaat van de Follow your Sun lessenreeks meer verdieping en
aandacht, ook buiten de klas.

•

Een veilige sfeer is fundamenteel voor het bereiken van positieve impact. Wanneer deze basis nog niet
aanwezig is in een groep, dan moet er tijd zijn om deze met elkaar te creëren voordat de inhoudelijke
stof behandeld kan worden. Dit zal als blijvende prioriteit worden gesteld in het schooljaar 2018/2019.

Toelichting jaarrekening 2017
Zoals uit de jaarrekening blijkt, is Stichting Follow your Sun in 2017 binnen de begroting gebleven.

Deze foto’s zijn genomen tijdens verschillende Follow your Sun lessen. Op de linker foto is de hoge opkomst te zien tijdens
een openbare eindpresentatie (les 9), op de rechter foto maken leerlingen en de leerkracht oogcontact met elkaar.
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Reacties van leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties

‘‘Aandacht voor elkaar
en de wereld om het kind
heen is erg waardevol, dit
onderwerp komt niet aan
bod bij de vaste vakken.’’
Ouder

‘‘Ik vond het fijn om dit te doen.
Je ontdekt in wat voor situatie andere
kinderen zitten. Nu heb ik meer
vertrouwen in de klas. :)’’
Leerling groep 7

‘‘Het was heel leuk en fijn om
complimenten te ontvangen.
Ik wist niet dat er zo over mij werd
gedacht, ik werd er zelfverzekerder
van :-) Mogen we meer van

‘‘Ik vond het spel ‘Over de
streep’ moeilijk, maar de klas
steunt elkaar heel erg.
Ik voel dat de sfeer in de
klas beter is geworden.’’
Leerling groep 8

‘‘Tijdens de eindpresentatie was het
goed dat de kinderen zichzelf presenteerden.
Het is goed voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling: het maakt ze stevig en bewust
van hun eigen ik. Kinderen zijn zich niet altijd
bewust van hun kwaliteiten en talenten.
De gezamenlijke check-in met ouders was
spannend en nieuw. Jullie enthousiasme is
aanstekelijk!’’
Directeur basisschool

dit soort lessen doen?’’
Leerling groep 8

‘‘Deze lessen zijn belangrijk,
want als kinderen niet weten
wat hun talenten zijn, dan ga
je minder in jezelf geloven.’’

‘‘Ik heb geleerd dat ik mijn klas
kan vertrouwen en dat ik niet bang
moet zijn om fouten te maken. Ik zou
de Follow your Sun lessen aan andere
klassen aanraden omdat het goed is
voor de sfeer in de klas.’’
Leerling groep 8

Leerling groep 7
‘‘Van de Zon-tool heb ik
geleerd dat ik veel meer dingen
belangrijk vind dan ik dacht.
Jullie helpen kinderen meer
van zichzelf te kennen.
Ik voelde mij beter
dan normaal.’’
Leerling groep 7

‘‘Ik ervaar de lessen als inspirerend.
Kinderen leren zich steeds beter te uiten.
De meeste waarde zit in het creëren van
zelfkennis en bewustzijn. Door het invullen
van de Zon moeten zij echt gaan nadenken
over wie zij zijn. Dat is iets wat kinderen
niet vaak doen. De leerlingen zijn zichtbaar
enthousiast!’’
Leerkracht groep 8
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Beeldmateriaal Follow your Sun lessenreeksen najaar 2017

Deze foto’s zijn genomen tijdens Follow your Sun les 5, 7 en 8, waarin de leerlingen
elkaar beter leerden vertrouwen en zich voorbereiden op de
‘Stralende Klas’ presentaties.

Deze foto’s zijn genomen tijdens de openbare les 9, waarin de leerlingen hun
‘Stralende Klas’ presenteerden aan ouders en geinteresseerden. Ook namen zij
het ‘Jij straalt!’ certificaat in ontvangst.
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