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STICHTING FOLLOW YOUR SUN
IS DANKBAAR VOOR UW VERTROUWEN
De Follow your Sun lessenreeksen in het schooljaar 2019/2020 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:

Oprichters Myrthe Oostenbach en Kiymet Schipper tijdens een openbare eindpresentatie
van ‘Stralend naar de brugklas’ (zomer 2019)
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VOORWOORD
In het schooljaar 2019/2020 werkten 325 kinderen
en jongeren aan meer vertrouwen in zichzelf, in elkaar
en in de wereld om hen heen
Voor u ligt het jaarverslag van stichting Follow your Sun van het
schooljaar 2019/2020. In dit schooljaar, dat in het teken stond van
groei:
•

werkte Follow your Sun op vijf verschillende scholen met 325
kinderen en jongeren aan meer vertrouwen in zichzelf, in elkaar
en in de wereld om hen heen

•

‘’Het meest waardevolle moment
was tijdens de les ‘Over de streep’.
Zo durfde één leerling voor het eerst uit te
komen voor zijn geaardheid en werd dat door
de klas met applaus beantwoord. De leerlingen
durfden zichzelf open te stellen aan de hele klas!
We kwamen als klas veel persoonlijke en lastige
dingen over elkaar te weten. Dat is voor mij
als mentor erg waardevol.’’
Docent

nam Follow your Sun deel aan de Subsidietafel van de gemeente
Leidschendam-Voorburg

•

startte het Train de trainer programma

•

begon de eerste succesvolle pilot op de middelbare school

•

volgde 5 extra lessenreeksen in brugklassen, waarmee 125
kinderen zijn bereikt

•

en ging Follow your Sun online door tijdens de Coronacrisis.

Een samenvatting van alle behaalde resultaten leest u in de volgende
pagina’s van dit jaarverslag. Achtereenvolgens volgt de toelichting

‘’De lessen gaan over hoe jij je voelt
en als het niet zo fijn is, hoe je dat dan
kunt veranderen. Het helpt je heel veel met
moeilijke situaties. Door Follow your Sun voel
je je zekerder en het maakt je positief!’’
Leerling

van de jaarrekening, reacties van kinderen, leerkrachten, ouders en
schooldirecties, persoonlijke ervaringen en tot slot beeldmateriaal
ter impressie van de Follow your Sun lesprogramma’s op scholen.
Wij kijken met veel trots en voldoening terug op het afgelopen
jaar en gaan vol energie en met nieuwe ambities het aankomende
schooljaar 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 het zelfvertrouwen van kwetsbare
kinderen en jongeren te vergroten, waardoor ook het vertrouwen
in elkaar en de wereld om hen heen zal toenemen. Wij geloven dat
dit in deze tijd heel hard nodig is.
Met warme groet,

Kiymet Schipper & Myrthe Oostenbach
Oprichters stichting Follow your Sun

‘’Aan de subsidietafel Opgroeien en
Opvoeden is Follow your Sun een waardevolle
toevoeging, zowel door de persoonlijke en
deskundige inbreng van Kiymet en Myrthe als
door het activiteitenaanbod. Follow your Sun is
een gedreven partner met veel inzichten, die altijd
bereid is mee te denken.’’
Gemeente Leidschendam - Voorburg
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RESULTATEN SCHOOLJAAR 2019/2020
Uitvoering Follow your Sun lesprogramma’s in groep 7 en 8
Doelstelling

Resultaat

Na succesvolle resultaten in de afgelopen
jaren worden opnieuw Follow your Sun lessen
afgenomen door drie basisscholen.

Toelichting

✓

Op drie verschillende basisscholen zijn succesvolle lessenreeksen gegeven in
groep 7 en 8.

Wegens succes herhaald: uitvoering vier Follow your
Sun lessenreeksen in groep 7

x

Follow your Sun heeft twee lessenreeksen uitgevoerd in groep 7. Dit zijn
twee lessenreeksen minder dan in het projectplan worden genoemd. Deze
lessenreeksen zijn vervangen door extra lessenreeksen op de middelbare
school (zie ‘Extra resultaten’).

Wegens succes herhaald: uitvoering zes Follow your
Sun lessenreeksen ‘Stralend naar de brugklas’ in
groep 8

x

Er zijn vijf lessenreeksen uitgevoerd in groep 8. Dit is één lessenreeks minder
dan in het projectplan wordt genoemd. Deze lessenreeks is vervangen door
een extra lessenreeks op de middelbare school (zie ‘Extra resultaten’).

Nieuw: Follow your Sun lesmateriaal voor de leerkracht

Ontwikkeling ‘Follow your Sun in de klas’ voor de
leerkracht

✓

Follow your Sun heeft een pakket ontwikkeld met lesmateriaal voor
leerkrachten. Op deze manier kan de leerkracht na afloop van een Follow
your Sun lessenreeks zelfstandig aan de slag. Onderdeel van dit lesmateriaal is
het Follow your Sun kwaliteitenspel.

Nieuw: Pilot Follow your Sun in de brugklas

Ontwikkeling lessenreeks voor brugklasleerlingen

Pilot lessenreeks voor brugklasleerlingen op een
middelbare school van scholengroep Spinoza

✓

Stichting Follow your Sun heeft een speciale lessenreeks voor brugklasleerlingen
ontwikkeld, omdat uit verscheidene gesprekken met partners bleek dat er
een grote behoefte speelde aan extra begeleiding voor de jongeren op o.a.
het gebied van bewust social media-gebruik, groepsdruk en omgaan met
prestatiedruk.

✓

In 2019 heeft Follow your Sun een pilot lessenreeks uitgevoerd in een brugklas
van het ‘s Gravendreef College in Leidschenveen. Wegens de positieve evaluatie
van deze pilot, zijn er in 2020 nog vijf andere lessenreeksen uitgevoerd op deze
school.

Doelgroep en bereik
250 kwetsbare kinderen volgen de Follow your Sun
lessen

✓

In totaal hebben 325 kinderen in 2019/2020 Follow your Sun lessen gevolgd.
Het beoogde bereik is daarmee ruimschoots bereikt.

Een primaire focus op scholen in achterstandswijken

✓

Ook in het schooljaar 2019/2020 heeft Stichting Follow your Sun op scholen
voornamelijk gewerkt in wijken met een lage sociaal-economische status.

Met de geplande lessenreeksen beoogde Stichting
Follow your Sun 10 verschillende klassen te
bereiken

✓

In het schooljaar 2019/2020 heeft Follow your Sun lessenreeksen uitgevoerd in
13 verschillende klassen. Er zijn daarmee zelfs meer klassen bereikt dan beoogt.

✓

Follow your Sun hecht veel belang aan samenwerking met de leerkrachten,
schooldirecties, intern begeleiders en de ouders. Iedere les wordt geëvalueerd
met de leerlingen en leerkracht. Bovendien worden de ouders uitgenodigd
voor de openbare eindpresentatie tijdens les 9. In het schooljaar 2019/2020
zijn er 390 volwassenen bereikt.

Een maximale betrokkenheid van de volwassenen in
het sociaal netwerk van de kinderen bij de Follow
your Sun programma’s
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Nieuw: Opschalen door Follow your Sun Train de trainer-programma

✓

In het najaar van 2019 is er een open avond voor trainers georganiseerd. Dit
was zeer succesvolle bijeenkomst, waar geïnteresseerden kennis maakten met
Follow your Sun.Vervolgens zijn middels verschillende kennismakingsgesprekken,
geschikte kandidaten voor het Train de trainer-programma geselecteerd.

Ontwikkeling trainingsprogramma

✓

In het voorjaar van 2020 is er een Train de trainer-programma ontwikkeld,
waarmee 2 tot 4 professionals zullen worden opgeleid tot gecertificeerd Follow
your Sun trainers. Dit programma bestaat uit zowel het bijwonen van de Follow
your Sun lessen als overdracht van didactische principes en de Follow your
Sun filosofie.

Uitvoering opleiding inclusief begeleiding pilot
lessenreeksen

✓

Tussen mei en juli 2020 vindt de uitvoering van het Train de trainer-programma
plaats. Vanaf schooljaar 2020/2021 zullen nieuwe trainers onder intensieve
begeleiding van de huidige Follow your Sun trainers lessenreeksen uitvoeren.

Werving & selectie van trainers

Onderzoek

Vervolg onderzoek: Validatie Follow your Sun
lesmethode

✓

Als vervolg op het pilotonderzoek (voorjaar 2019), is de impactmeting van
de lesmethode van Follow your Sun in het schooljaar 2019/2020 voortgezet.
Door middel van een digitale voor- en nameting wordt de sociaal-emotionele
ontwikkeling van de kinderen in kaart gebracht. De eerste pilot analyses zijn in
2019/2020 gedaan.

Financiën
Financiële dekking van de begroting voor de
lesprogramma’s in schooljaar 2019/2020

✓

In het schooljaar 2019/2020 is er 71.772,25 euro opgehaald aan fondsdonaties
en eigen bijdrage van scholen. Samen met de subsidie van Gemeente
Leidschendam-Voorburg zorgt dit voor een sluitende begroting.

Toenemende financiële onafhankelijkheid van
fondsen

✓

Stichting Follow your Sun stelde zichzelf als doel dat in het schooljaar 2019/2020
minstens 30% van de financiering uit gemeentegelden en eigen bijdragen van
scholen zou komen. Deze doelstelling is met 36% ruimschoots behaald.

Extra resultaten

Extra: Uitvoering 5 lessenreeksen middelbare school

Stichting Follow your Sun gaat door tijdens de
Coronacrisis

Stichting Follow your Sun neemt deel aan
Subsidietafel

✓

Wegens de succesvolle uitvoering van de pilot lessenreeks in de brugklas,
heeft Follow your Sun nog vijf extra lessenreeksen uitgevoerd in verschillende
brugklassen van het ‘s Gravendreef College in Leidschenveen en Leidschendam.

✓

Follow your Sun zocht de samenwerking met scholen en partnerorganisaties
op en:
•
organiseerde wekelijks online workshops met leerlingen
•
ontwikkelde aanvullend online lesmateriaal gericht op positiviteit,
vertrouwen en dankbaarheid
•
bood oefeningen aan via de social media kanalen
•
stuurde Follow your Sun post aan 90 kinderen, met een kaart en poster
met tips om deze tijd positief door te komen

✓

De Gemeente Leidschendam-Voorburg speelt vanaf het begin een sleutelrol in
zowel het financieren van de Follow your Sun lesprogramma’s in de regio als
in het leggen van verbindingen met 13 andere aanbieders op het gebied van
het ondersteunen van kwetsbare jeugd. Sinds het voorjaar van 2019 neemt
stichting Follow your Sun deel aan de subsidietafel ‘Opvoeden en opgroeien’,
waarbij zij samen met partnerorganisaties een voorstel opstelt om het budget
van de Gemeente Leidschendam-Voorburg te besteden aan de behoefte
van de kwetsbare jeugd in Leidschendam-Voorburg. Een mooi resultaat in de
professionalisering en financiële duurzaamheid van de stichting.

TOELICHTING JAARREKENING 2019
Zoals uit de jaarrekening blijkt, is Stichting Follow your Sun in 2019 binnen de begroting gebleven.
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Leerlingen uit groep 8 denken na over wat hen kan helpen in een lastige situatie. In welke omgeving zijn zij graag?
Waar worden zij blij van en wat doen zij graag? Welke talenten kunnen zij altijd gebruiken? En met wie zijn zij het liefste samen?

ERVARINGEN VAN LEERLINGEN
Dit zeggen leerlingen onder andere over de lessen van Follow your Sun:
‘‘De lessen gaan over ...
... het leven en hoe je je voelt.’’
... dingen die belangrijk zijn voor nu.’’
... je eigen beslissing nemen.’’
... een betere groep en een hechtere klas te worden.’’
... jezelf zijn en je bewust zijn van wat je doet.’’
... dat je je niet hoeft te schamen.’’
... positiever en leuker in het leven staan, en over relaties en vriendschappen in de klas.’’
‘‘Ik heb geleerd ...
... om open tegen elkaar te zijn.’’
... dat je elkaar beter leert kennen, dat je weet wat er in het leven gebeurt.’’
... hoe je met elkaar om moet gaan.’’
... dat je niet bang hoeft te zijn om iets te vertellen of te doen.’’
... dat je niet alles kunt zeggen tegen mensen die het moeilijk hebben en dat je jezelf kunt zijn.’’
... hoe je mensen kan zien en hoe mensen jou kunnen zien.’’
... dat je voor jezelf moet opkomen en dat iedereen gelijk is.’’
... hoe het thuis met mensen gaat.’’
... om op te komen voor mijzelf.’’
‘‘Follow your Sun lessen zijn belangrijk, ...
... omdat er kinderen zijn die hierdoor zelfvertrouwen gekregen hebben.’’
... om een hechtere groep te worden.’’
... zodat je weet hoe je kan doen tegen andere mensen en hoe je jezelf kan zijn.’’
... om het goede naar boven te halen in mensen.’’
... omdat je leert over het leven.’’
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ERVARINGEN VAN DOCENTEN
Brugklas mentoren over de Follow your Sun lessen bij hen in de klas:
‘‘Ik heb de Follow your Sun lessen als zeer waardevol ervaren. De leerlingen krijgen op een creatieve en actieve
manier meer inzicht in hun eigen kunnen (talenten/kwaliteiten), maar komen ook veel meer te weten over hun
eigen klasgenoten. Kiymet en Myrthe zijn heel kundig in wat ze doen, gaan prettig met de leerlingen om en
geven ze een vertrouwd gevoel. Ze nemen de tijd voor alle leerlingen en luisteren aandachtig naar ze. Als mentor
is het ook fijn om je mentorleerlingen eens te kunnen observeren vanaf de zijlijn en om zelf ook deel te nemen
aan de lessen.
De lessen zijn waardevol op de middelbare school omdat de leerlingen zichzelf, hun klasgenoten en mentor (nog)
beter leren kennen. Dit zorgt voor een betere groepsdynamiek, leerlingen respecteren elkaar meer, omdat ze
andere persoonlijke dingen komen te weten over elkaar en er ontstaat meer eensgezindheid.
Het meest waardevolle moment uit de lessenreeks was overduidelijk de les over de streep. Hierin durfde de
leerling zichzelf bloot te stellen en kwamen we als klas, maar ook als mentor veel persoonlijke/lastige dingen
over elkaar te weten. Zo durfde één leerling voor het eerst uit te komen voor zijn geaardheid en werd dat door
de klas met applaus beantwoord. Leerlingen durfde in de fijne sfeer zichzelf open te stellen aan de hele klas.’’
‘‘De lessen van Follow your Sun zijn heel positief ontvangen, door de leerlingen en door mijzelf. De onderwerpen
sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en werkvormen zijn afwisselend. Het meest waardevol vond
ik het kwaliteitenspel. Ik vond het heel bijzonder om te zien hoe de leerlingen op zoek waren naar hun kwaliteiten
en hoe zij de feedback ontvingen van hun klasgenoten.
Door de lessen niet zelf te geven kon ik meedoen met mijn klas en heb ik de leerlingen weer wat beter leren
kennen. Ook heb ik van dichtbij kunnen zien wat de leerlingen uitdaagt en wat zij moeilijk vinden.’’
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ERVARINGEN VAN LEERKRACHTEN
Dit zeggen leerkrachten uit het basisonderwijs over de lessen van Follow your Sun:
Hoe heb je de lessen van Follow your Sun ervaren?
‘De lessen waren ontzettend leerzaam. Jullie nemen op een hele warme en duidelijke manier de leiding over de
groep. Dat is als leerkracht erg prettig. Doordat jullie de lessen zo toespitsen op de groep zie je dat het echt
aansluit. Hierdoor is de betrokkenheid heel hoog en de opbrengst dus ook.’
‘Alles wat in de lessen langs kwam kreeg een duidelijke plek in de groep. Bijvoorbeeld de rollen rondom pesten
geven duidelijke woorden aan gedragingen. Dit gebruiken we nog steeds in de klas.’
‘Ik vond het erg fijn hoe de samenwerking verliep. We hadden voor de start van de lessenreeks een goed gesprek
om alles te fine tunen. Het was voor mij prettig om te weten wat ik moest verwachten.’
Waar zit voor jou de meeste waarde in?
‘Jullie persoonlijke touch voegt heel erg veel toe. Jullie zijn enorm sterk in het neerzetten van de juiste sfeer en mee
te bewegen met de groep. De lessen die jullie geven wordt echt naartoe geleefd door de kinderen omdat jullie de
juiste snaar raken. Het is zo belangrijk om kinderen de gelegenheid te geven om zaken te bespreken waar in het
dagelijks bestaan in de klas niet altijd ruimte voor is. Ik zie de kinderen hier echt enorm door groeien!’
Merk je effect van de Follow your Sun lessen in de klas?
‘Na de Follow your Sun lessenreeks merk ik dat de klas meer open is, ze durven zich meer uit te spreken en je
merkt dat de kinderen elkaar nog beter kennen. De sfeer is beter in de groep en de kinderen lijken zich meer veilig
te voelen bij elkaar.’
Welk cijfer zou je de lessenreeks geven?
‘Ik zou de lessenreeks als cijfer een 9 geven. Jullie hebben ontzettend veel bijgedragen aan de groep en ik vond
de samenwerking heel prettig.Ik ben jullie enorm dankbaar voor jullie inzet en wat jullie bij de groep voor elkaar
hebben gekregen!’
Zou je de lessen aan andere scholen in jouw regio aanraden?
‘Ik gun het elke klas en leerkracht om jullie lessenreeks te doorlopen. De tijd en energie die jullie hierin steken,
kunnen wij als leerkracht hier niet aan besteden. Ondanks dat we weten dat een goed pedagogisch klimaat in de
groep voorwaardelijk is om te leren, lukt het niet altijd om hier voldoende aandacht aan te besteden.’
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ERVARINGEN VAN DE OPRICHTERS
Oprichters en trainers Kiymet Schipper en Myrthe Oostenbach over
hun persoonlijke hoogtepunten in het schooljaar 2019/2020
De open avond voor toekomstige trainers
In het najaar van 2019 organiseerden we de open avond voor nieuwe Follow your Sun trainers. Geweldig om te zien hoe groot
de opkomst was van enthousiaste trainers, coaches (in opleiding) en onderwijsprofessionals. Heel bijzonder om onze visie voor de
toekomst met hen te delen en na afloop veel enthousiaste reacties van herkenning te ontvangen. Kortom: een vruchtbaar begin van
het spannende proces van de groei van stichting Follow your Sun!
De eindpresentatie in groep 7 basisschool de Driemaster
Na een zeer intensief voortraject in kleine groepjes gevolgd door een klassikale Follow your Sun lessenreeks in groep 7 op basisschool
de Driemaster in Voorburg, was het tijd voor de openbare eindpresentatie. De opkomst wat enorm: ontzettend veel ouders, verschillende
leerkrachten en zelfs twee vertegenwoordigers van fondsen kwamen kijken naar het werk van de kinderen. Nadat een aantal kinderen
introduceerden waar de lessen over zijn gegaan, werd de zelfgemaakte film ‘De stralende klas van groep 7 getoond, waarin de
kinderen in verschillende zelfbedachte scènes laten zien waar een stralende klas volgens hen aan moet voldoen. Tot slot bekeken de
ouders alle gemaakte werkstukken, fantastisch om te zien hoe de kinderen door alle positieve aandacht gaan stralen.
Kiymet Schipper: ‘‘Voor mij zijn de eindpresentaties nog steeds heel bijzonder. Tijdens zo’n openbare afsluiting van een lessenreeks
doen we altijd een ‘check-in’ en ‘check-out’, waarbij iedereen uitspreekt hoe hij of zij zich op dat moment voelt. Wanneer ik zie dat dit
bij de kinderen helemaal in hun systeem zit en het soms de juist de ouders zijn die dit spannend vinden, ben ik ongelofelijk trots op
wat we met elkaar hebben bereikt. Ik vind het fantastisch om te horen hoe kinderen zelf beschrijven wat ze van de lessen hebben
geleerd en hoe trots zij zijn op hun werk. Als ik zie dat ouders op een andere manier naar hun kind kijken en kinderen ervaren hoe
het is om écht gezien te worden dan besef ik dat dit is waar wij het voor doen.’’

Myrthe Oostenbach: ‘’Als ik denk aan wat mij het meeste geraakt heeft het afgelopen schooljaar, dan zijn dat de momenten geweest
waarop de kinderen hun leerkrachten - en ons - wisten te verbazen. Een klas die ineens wél in staat bleek om een open en kwetsbaar
groepsgesprek te voeren, een jongen die zomaar een persoonlijk verhaal deelde terwijl hij tot dan toe zo gesloten leek, verlegen
kinderen die onverwachts hun vinger opstaken om te presenteren tijdens de openbare eindpresentatie… Fantastisch om te zien wat
er gebeurt als we niet alleen maar kijken naar hoe iemand zich soms gedraagt, maar we elkaar écht zien voor wie we zijn. Ik ben heel
trots dat het ons vaak lukt om een sfeer te creëren waarin kinderen zich vrij voelen om zichzelf te laten zien.’’

Bovenstaande foto is gemaakt tijdens de openbare eindpresentatie van de Follow your Sun lessenreeks in groep 7
van basisschool de Driemaster. Leerlingen introduceren waar de lessen van Follow your Sun over gaan.
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FOLLOW YOUR SUN TIJDENS DE CORONACRISIS
Inspelen op de actualiteit: scholen dicht door de Coronacrisis
Eén van de belangrijkste inzichten van het schooljaar 2019/2020, is de enorme waarde van een flexibele organisatie
waarin snel kan worden ingespeeld op de actualiteit. Nadat op 15 maart 2020 werd besloten om de scholen te sluiten,
was stichting Follow your Sun zich meteen bewust van de noodzaak om de kwetsbare kinderen met lastige thuissituaties
extra persoonlijke aandacht te geven. Uit onderzoek is namelijk bekend dat in perioden als deze huiselijke onrust kan
oplaaien. Kinderen en jongeren kunnen niet terecht op school of bij hun (sport)clubs en gezinnen zitten ineens 24/7 op
elkaars lip. Een periode van sociale isolatie kan psychisch enorm zwaar zijn. Programma’s als die van Follow your Sun
zijn daarom in tijden als deze essentieel, zeker voor kwetsbare kinderen en jongeren bij wie een fijn en veilig thuis geen
vanzelfsprekendheid is. Stichting Follow your Sun heeft haar lesprogramma’s aangepast zodat zij ook in deze periode zo
goed mogelijk in contact kan blijven staan met de kinderen.
Na de sluiting van de scholen heeft stichting Follow your Sun direct contact gezocht met de leerkrachten en docenten
van de basisscholen en middelbare scholen waar zij op dat moment actief was.Verschillende leerkrachten gaven aan dat er
behoefte was aan aanvullende oefeningen. Follow your Sun heeft als antwoord hierop extra online lesmateriaal ontwikkeld,
wat door de leerkrachten met de kinderen is gedeeld. Naast de Follow your Sun thuisopdrachten, online lessen gegeven,
post gestuurd en online creatieve workshops georganiseerd.

‘‘‘Het is heel fijn
om zo vrienden te
blijven zien.’’

‘‘De calls zijn super leuk!
Het is Follow your Sun
zoals altijd, alleen zitten
we nu allemaal thuis.’’

Leerling

Leerling

BEELDMATERIAAL
Een impressie van de Follow your Sun lessenreeksen in de praktijk

Op bovenstaande foto ziet u een groep 8 die het ‘Complimentenspel’ speelt. Om de beurt mogen de kinderen op de hoge kruk gaan zitten om
complimenten van hun klasgenoten in ontvangst te nemen.Tijdens deze les leren de kinderen positieve feedback te geven en te ontvangen.
De onderste foto is genomen tijdens een openbare eindpresentatie van groep 7 op een basisschool in Leidschendam-Voorburg. De
leerlingen presenteren de film ‘De stralende klas van groep 7’, die zij tijdens de Follow your Sun lessen maakten aan hun ouders en andere
geïnteresseerden. In de film laten de leerlingen in verschillende scenes zien hoe kinderen in een stralende klas met elkaar omgaan.

www.followyoursun.nl

