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In het schooljaar 2018/2019 werkten 270 kinderen aan meer zelfvertrouwen 

tijdens lessen en workshops van Follow your Sun 

Twee jaar geleden richtten Myrthe Oostenbach en Kiymet Schipper stichting Follow your Sun op. Een stichting 

met als doel het creëren van meer (zelf)vertrouwen, door middel van lesprogramma’s en workshops die 

kinderen helpen hun unieke talenten te ontdekken.

Zo werkten we het afgelopen schooljaar met 270 kinderen aan een positief zelfbeeld, bewustzijn van ieders 

talenten en een veilige sfeer in de klas. Bijna 300 kinderen, met ieder een eigen verhaal, unieke talenten en een 

visie voor de wereld om hen heen. 

Het is ongelooflijk wat er ontstaat als we elkaar écht zien. De stralende lach van de jongen met het hoogste 

woord uit de groep als we hem vragen naar zijn pasgeboren zusje, een jongen die normaal gesproken lastig bij 

zijn gevoel komt en tijdens een geduldig gesprek deelt dat hij bang is om vrienden te verliezen, of een verlegen 

meisje dat het na een aantal lessen aandurft om aan haar klasgenoten te vertellen hoe ze zich op dat moment 

voelt tijdens de check-in. Voor ons is dat de kern: een veilige en liefdevolle sfeer creëren waarin er ruimte is om 

jezelf te zijn. 

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Follow your Sun van het schooljaar 2018/2019. Hierin leest u 

achtereenvolgens een samenvatting van de behaalde resultaten, de toelichting van de jaarrekening, alle resultaten 

met betrekking tot de doelstellingen uit het projectplan 2018/2019, reacties van kinderen, leerkrachten, ouders 

en schooldirecties en tot slot beeldmateriaal ter impressie van de Follow your Sun lesprogramma’s op scholen. 

Wij kijken met trots terug op het afgelopen jaar en gaan vol energie en met nieuwe ambities het schooljaar 

2019/2020 in. We hopen dat u geïnspireerd zult raken door de behaalde resultaten van Stichting Follow your 

Sun en dat u bij wilt dragen aan onze missie om ook in het aankomende schooljaar ieder kind te laten stralen. 

Met warme groet, 

Kiymet Schipper & Myrthe Oostenbach 

Oprichters Stichting Follow your Sun  

VOORWOORD

STICHTING FOLLOW YOUR SUN IS DANKBAAR VOOR UW VERTROUWEN

De Follow your Sun lessenreeksen in het schooljaar 2018/2019 zijn mede mogelijk gemaakt door eigen bijdragen van scholen, 
fondsdonaties en een gemeentelijke subsidie. Stichting Follow your Sun is ontzettend dankbaar voor het vertrouwen en de steun van:



‘‘Wij geloven dat wanneer je 
al van jongs af aan leert om 

vertrouwen te hebben in jouw 
unieke talenten, je het meest te 
bieden hebt aan jezelf en aan de 

wereld om jou heen.’’

Oprichters Myrthe en Kiymet

                  
Initiatiefnemers en Follow your Sun trainers Myrthe Oostenbach en Kiymet Schipper



Organisatie

Doelstelling Resultaat Toelichting

Scheiding van uitvoering en bestuur √
In de zomer van 2018 is er een nieuw bestuur benoemd. Deze organisatorische 
verandering heeft plaatsgevonden vanuit de behoefte om het bestuur en de 
uitvoering van Stichting Follow your Sun te scheiden.

Ieder kwartaal bestuursvergaderingen √
Sinds de benoeming van het nieuwe bestuur vindt er ieder kwartaal een 
bestuursvergadering plaats met de oprichters van Stichting Follow your Sun.

Doelgroep

Een primaire focus op scholen in achterstandswijken √
Het grootste deel van de uitgevoerde Follow your Sun lessen vond plaats in 
wijken met een lage sociaal-economische status.

Een diversiteit aan scholen: kwetsbaarheid in alle 
lagen van de samenleving √

In 2018/2019 was Stichting Follow your Sun werkzaam op scholen met 
uiteenlopende achtergronden en bijbehorende problematiek, vanuit de visie 
dat kwetsbare kinderen in alle lagen van de samenleving voorkomen.

Ontwikkeling lesprogramma voor groep 8, als vervolg 
voor de Follow your Sun lessenreeks voor groep 8 √

Door middel van de specifieke Follow your Sun lessenreeks voor groep 
8 ‘Stralend naar de brugklas’ worden leerlingen uit groep 8 begeleid in de 
overgang naar de middelbare school.

Bereik

Uitvoering van acht Follow your Sun lessenreeksen 
in groep 7 en 8, tussen september 2018 en juni 
2019

√
In het schooljaar 2018/2019 zijn er 9 Follow your Sun lessenreeksen uitgevoerd 
in 7 verschillende groepen en zijn hebben er verschillende workshopreeksen 
plaatsgevonden. Hiermee is het zelfvertrouwen van 280 kinderen vergroot.

Een maximale betrokkenheid van de volwassenen in 
het sociaal netwerk van de kinderen bij de Follow 
your Sun programma’s

√

Om de impact van de lessen te vergroten, is er in 2018/2019 veel aandacht 
uitgegaan naar nauwe samenwerkingen met de leerkrachten, schooldirecties, 
intern begeleiders en wanneer mogelijk de ouders. Iedere les wordt 
nabesproken met de leerlingen en leerkracht. Ook wordt er regelmatig 
tussentijds geëvalueerd met de leerkrachten, schooldirectie en ouders. Tenslotte 
worden deze volwassenen uitgenodigd voor de openbare eindpresentatie.

Oriëntatie Train the trainer-programma √
Na een succesvolle orienterende fase, zal Stichting Follow your Sun in 
2019/2020 een trainingsprogramma ontwikkelen om het bereik van haar 
programma’s significant te vergroten.

Onderzoek

Pilot-onderzoek door middel van voor- en nameting 
onder begeleiding van een GZ-psycholoog √

De eerste effectmeting van de lesmethode van Stichting Follow your Sun heeft 
in het voorjaar van 2019 plaatsgevonden. Het integreren van de resultaten van 
dit onderzoek en het vervolg van deze pilot zullen plaatsvinden in schooljaar 
2019/2020.

Samenwerking

Stichting Follow your Sun gaat samenwerkingen aan 
met partnerorganisaties als de IMC Weekendschool 
en de Weekend Academie

√

In het schooljaar 2018/2019 voerde Stichting Follow your Sun een 
workshopreeks uit in samenwerking met de IMC Weekendschool in 
Amsterdam. Daarnaast zijn de gesprekken met de Weekend Academie in 
Amsterdam over een passende samenwerking voor het schooljaar 2019/2020 
gaande. 

1. RESULTATEN SCHOOLJAAR 2018/2019



Financiën 

Financiële dekking van de begroting voor de 
lesprogramma’s in schooljaar 2018/2019 √

Voor de ontwikkeling en uitvoering voor de Follow your Sun lesprogramma’s 
in schooljaar 2018/2019 heeft Stichting Follow your Sun een totaalbedrag van 
€ 61.573,55 ontvangen. Dit bedrag bestaat uit zowel fondsdonaties en een 
gemeentelijke subsidie (totaal: € 51.101,55) en eigen bijdragen van scholen 
(totaal: € 10.472,00). 

Financiële dekking van de begroting voor het 
validatie-onderzoek X

Voor ontwikkeling en uitvoering van een volledig validatie onderzoek om de 
lesmethode van Stichting Follow your Sun te valideren, zijn niet voldoende 
middelen opgehaald. Wel heeft Stichting Follow your Sun een bijdrage van 
€3.000,00 ontvangen voor de start van een pilot onderzoek op basisschool de 
Driemaster. Deze pilot is in het voorjaar van 2019, onder begeleiding van een 
GZ-psycholoog, gestart.

Toenemende financiële onafhankelijkheid van 
fondsen √

In het kader van de financiele onafhankelijkheid en duurzaamheid van de 
stichting, stelde Stichting Follow your Sun zichzelf als doel dat in 2018/2019 80% 
van de financiering van fondsdonaties zou komen en 20% uit gemeentegelden 
en eigen financiele bijdragen van scholen. Deze doelstelling is behaald. 

Toekomst

Stichting Follow your Sun oriënteert zich op het 
gebied van huiswerkbegeleiding en onderzoekt 
mogelijkheden voor toekomstige samenwerkingen.

√
Na onderzoek naar de behoefte van de doelgroep heeft Stichting Follow 
your Sun ervoor gekozen om zich momenteel te blijven richten op sociaal-
emotionele ondersteuning van kinderen op en rondom scholen.

Stichting Follow your Sun start de ontwikkeling van 
haar train the trainer-programma in 2019. √

Inmiddels zijn de eerste stappen gezet in de ontwikkeling van een Follow your 
Sun training om andere trainers op te leiden om lesprogramma’s en workshops 
te kunnen faciliteren. Dit project zal een vervolg krijgen in 2019/2020.

Extra resultaten

Naschoolse workshops ‘Stralend naar de brugklas’ √

Wegens het succes van de klassikale lessenreeks voor groep 8, hebben 
leerlingen en ouders interesse getoond in een naschoolse workshopreeks. 
10 kinderen doen momenteel mee aan deze wekelijkse Follow your Sun 
workshops. Alle ouders beschikten over de mogelijkheid om deze workshops 
zelf te bekostigen. Dit programma loopt dan ook niet via Stichting Follow your 
Sun.

Stichting Follow your Sun oriënteert zich op het 
aanbieden van lesprogramma’s op middelbare 
scholen.

√

In het schooljaar 2018/2019 heeft Stichting Follow your Sun contacten gelegd 
met verschillende middelbare scholen, om te onderzoeken op welke manier 
haar lesprogramma’s het beste zouden kunnen aansluiten op het middelbaar 
onderwijssysteem. In schooljaar 2019/2020 zullen deze samenwerkingen 
concreter worden en beoogt Stichting Follow your Sun ten minste één 
lessenreeks te verzorgen voor brugklasleerlingen.

Doorontwikkeling communicatiekanalen √

Stichting Follow your Sun hecht er veel belang aan om haar missie, visie en 
werkwijze zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen bij geïnteresseerden. 
Het afgelopen jaar heeft de stichting dan ook geïnvesteerd in de optimalisatie 
van de website en social media kanalen.

TOELICHTING JAARREKENING 2018

Zoals uit de jaarrekening blijkt, is Stichting Follow your Sun in 2018 binnen de begroting gebleven.



TOELICHTING DOELSTELLINGEN PROJECTPLAN 2018/2019
Onderstaande resultaten zijn gebaseerd op de doelstellingen zoals u deze kunt vinden in het projectplan van 2018/2019.

ORGANISATIE

Resultaten organisatie 2018/2019

• In de zomer van 2018 is er een nieuw bestuur benoemd. Deze organisatorische verandering heeft plaatsgevonden 

vanuit de behoefte om het bestuur en de uitvoering van Stichting Follow your Sun te scheiden. Sinds de benoeming 

van het nieuwe bestuur heeft er per kwartaal een bestuursvergadering plaatsgevonden, overeenkomstig met de 

gestelde doelstelling voor 2018/2019.  

UNIEKE AANPAK

Resultaten Follow your Sun lessenreeks voor groep 8 ‘Stralend naar de brugklas’ 2018/2019

• In 2018 is er een speciale Follow your Sun lessenreeks van tien lessen ontwikkeld voor leerlingen uit groep 8. In deze 

lessenreeks worden de leerlingen voorbereid op de overgang naar de middelbare school, door thema’s als ‘Hoe maak 

ik eigen keuzes?’, ‘Hoe stel ik mijn eigen grenzen?’ en ‘Hoe ga ik om met prestatiedruk?’ bespreekbaar te maken. 

Resultaten bereik aantal kinderen 2018/2019

• In het projectplan van 2018/2019 werd als doelstelling gesteld om tussen september 2018 en juni 2019 acht Follow 

your Sun lessenreeksen uit te voeren in groep 7 en 8. Dit staat gelijk aan het bereik van 240 kinderen. Deze doelstelling 

is behaald: er zijn 9 lessenreeksen uitgevoerd in 7 verschillende groepen. In totaal bereikte Stichting Follow your Sun 

in het schooljaar 2018/2019 270 kinderen met haar programma’s. 

Resultaten betrokkenheid volwassenen sociaal netwerk van het kind 2018/2019

• Een doelstelling uit het projectplan van 2018/2019 was gericht op het betrekken van leerkrachten, begeleiders en/

of ouders bij de lesprogramma’s van Follow your Sun, om zo de impact hiervan te vergroten. In het schooljaar 

2018/2019 is er dan ook veel aandacht uitgegaan naar nauwe samenwerkingen met de leerkrachten, schooldirecties, 

intern begeleiders, school maatschappelijk werkers en waar mogelijk ouders. Gedurende de lessenreeksen wordt 

er regelmatig tussentijds geëvalueerd met het schoolteam en bovendien worden de ouders uitgenodigd voor de 

openbare eindpresentatie tijdens les 9. Tijdens deze bijeenkomsten is er veel betrokkenheid van de ouders voor de 

werkstukken van de kinderen en worden de thema’s van de lessen lovend ontvangen.

Resultaten naschoolse workshops ‘Stralend naar de brugklas’ 2018/2019

• Zoals gesteld in de doelstelling van 2018/2019, is de naschoolse workshopreeks ‘Stralend naar de brugklas’ ontwikkeld. 

Dit programma van 10 weken helpt kinderen op een kleinschalige en persoonlijke manier in de vaak spannende 

overgang naar de middelbare school. Aangezien de ouders van deze kinderen in staat zijn om de kosten voor dit 

programma te dragen, lopen deze naschoolse workshops niet via de stichting.

ONDERZOEK

Resultaten onderzoek 2018/2019

• In het voorjaar van 2019 is het pilot-onderzoek gestart. Dit onderzoek heeft als doel om een start te maken met 

het valideren van de lesmethode van Follow your Sun, door middel van een voor- en nameting. Het onderzoek 

bestaat uit een online vragenlijst die is ontwikkeld in samenwerking met een GZ-psycholoog. Daarnaast wordt de 

wetenschappelijk bewezen vragenlijst de ‘Klimaatschaal’ bij de kinderen afgenomen om het pedagogisch klimaat in de 

klas in kaart te brengen. In het komende schooljaar zullen de eerste resultaten van de effectmetingen gepresenteerd 

worden. Op basis hiervan zal de lesmethode van Stichting Follow your Sun verder worden verbeterd.



REACTIES VAN DEELNEMERS SCHOOLJAAR 2018/2019

We kijken terug op een fantastisch schooljaar waarbij we dankzij uw steun op diverse scholen lessenreeksen konden 
uitvoeren. Gedurende dit jaar hebben we wederom gemerkt hoe belangrijk het is om maatwerk te leveren, iedere 
klas en school is tenslotte anders. Door de kleinschalige organisatie en persoonlijke aanpak van Stichting Follow 
your Sun is het mogelijk om de lessen zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de behoefte van de desbetreffende 
doelgroep.

We sluiten dit jaarverslag graag af met diegenen die de impact van de  Follow your Sun lessen het beste kunnen 
omschrijven: de kinderen, ouders en leerkrachten zelf.

DIT ZEGGEN DE LEERLINGEN

‘‘Follow your Sun gaat over met je emoties leren omgaan, weten wie je bent, jezelf zijn, elkaar leren kennen,
dat je alles kan zeggen wat je hebt meegemaakt en dat je rekening kunt houden met een ander.’’

‘‘Ik vond de Zon-tool heel leuk om in te vullen. Ik heb mijzelf beter leren kennen. Ik heb geleerd dat ik meer kan dan ik denk.

‘‘Ik vond het heel fijn om complimenten te krijgen, ik voelde mij vereerd. Na dit spel voelt het 
alsof de hele klas achter mij staat! Ik denk dat onze klas hierdoor hechter wordt.’’

‘‘Tijdens de les over grenzen stellen realiseerde ik mij hoe belangrijk het is om te doen wat goed is voor jezelf, 
en dat ook te zeggen tegen anderen.’’

‘‘Ik heb geleerd dat het niet erg is om fouten te maken.’’

‘‘Het leukste vond ik dat je vrij bent om te zeggen wat je voelt. Ik hoefde mij nergens voor te schamen. 
Het zette mij echt aan het denken.’’

‘‘Ik zou de lessen aan andere kinderen aanraden omdat je leert op jezelf te vertrouwen en van jezelf te houden.’’

DIT ZEGGEN DE OUDERS

‘‘De presentatie was vermakelijk en informatief. Knap in elkaar gezet! Leuk dat alles door de kinderen werd gepresenteerd. 
Ik heb genoten van de manier waarop de kinderen alle vragen beantwoorden en open naar de wereld kijken.’’

‘‘Er worden mooie werkvormen gebruikt, het is relevant voor de rest van je leven om dit te weten en te kunnen.’’

‘‘Heel leerzaam, hoopvol en inspirerend! De juiste vragen en tips voor de brugklas kwamen aan bod. 
De binnenwereld van de kinderen wordt zo meer bewust, ook voor de ouders!’’

DIT ZEGGEN DE LEERKRACHTEN 

‘‘Jullie luisteren écht naar wat de kinderen zeggen. Dat zorgt voor wederzijds vertrouwen en een positieve sfeer.’’

‘‘Aan de hand van input van de kinderen passen jullie het programma aan. Ik heb nog niet eerder meegemaakt 
dat dit aan hen zelf wordt gevraagd en ik denk dat dat heel sterk is. Door deze aanpak sluiten de lessen 

goed aan bij wat de kinderen nodig hebben én waar zij plezier uit halen.’’

‘‘De resultaten en feedback van de ouders en leerlingen van de Follow your Sun lessen zijn zeer positief. De lessen worden als een 
stuk maatwerk toegesneden op de groep en dat geeft een enorme meerwaarde. Myrthe en Kiymet zijn zeer kundig en weten de juiste 
snaar te raken bij onze leerlingen. Wij zouden de lessen in de toekomst daarom graag voortzetten in de bovenbouw van onze school.’’



  
    

  
    

‘‘Ik vond deze les
heel belangrijk, want
ik wil leren omgaan

met stress.’’

Leerling

  
    

‘‘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 dit 
soort lessen doen?’’

Leerling

  
    
‘‘Ik ervaar de lessen als zinvol en 

leerzaam. Ik merk dat de kinderen 
rustiger en bedachtzamer zijn. Ze staan 

meer stil bij hun eigen gedrag. Het is 
makkelijker om hen op hun eigen 

gedrag aan te spreken.’’

Leerkracht

  
    
‘‘Follow your Sun gaat erover

dat je vertrouwen krijgt.
Als je vertrouwen hebt in jezelf en in 
de mensen om je heen, dan is het 

bijvoorbeeld leuker om naar 
school te gaan.’’

Leerling

  
    

‘‘Ik heb geleerd om nog
beter naar mezelf te kijken,

na te denken over wat ik kan
verbeteren en nog meer in

mezelf te geloven.’’

Leerling

  
    

‘‘Ik heb geleerd hoe je 
positief en lief kunt zijn 
voor anderen, de wereld 

en voor jezelf.’’

Leerling
‘‘ Indrukwekkend om te zien hoe
zelfbewust de kinderen al zijn.

Het draagt bij aan het verhogen van
zelfkennis en daarmee aan meer
zelfvertrouwen in eigen kunnen.’’

Ouder

  
    
Gemiddeld geven

de kinderen
Follow your Sun

een 8.9!



BEELDMATERIAAL SCHOOLJAAR 2018/2019
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