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RESULTATEN SCHOOLJAAR 2020/2021
• Follow your Sun werkte met 320 kwetsbare kinderen en 

jongeren aan meer (zelf) vertrouwen

• Ondanks lockdowns doelstellingen ruimschoots behaald

• Impact coronacriss leidt tot meer behoefte op scholen: 

gestart op twee nieuwe scholen

• Maatwerk n.a.v. maatregelen: o.a. online lessen, naschoolse 

workhops en positiviteitspost

• Verdieping samenwerkingen met School Maatschappelijk 

Werk, Gemeenten, Sport & Welzijn en de GGD

HET TRAIN DE TRAINER-PROGRAMMA
• Nathalie Metheuver en Sarah Vollmer delen hun ervaringen 

als nieuwe Follow your Sun trainer

ERVARINGEN VAN DEELNEMERS
• Reacties van leerkrachten, docenten, directies en intern 

begeleiders: hoe ervargen zij de lessen van Follow your Sun 

in de praktijk?



STICHTING FOLLOW YOUR SUN IS DANKBAAR VOOR UW VERTROUWEN
De Follow your Sun lessenreeksen in het schooljaar 2020/2021 zijn mede mogelijk gemaakt door eigen bijdragen van scholen, particuliere 

donaties, fondsdonaties en een gemeentelijke subsidie. Stichting Follow your Sun is ontzettend dankbaar voor het vertrouwen en de steun van:

Beste heer, mevrouw, 

Voor u ligt het jaarverslag van schooljaar 2020/2021. We kijken terug op een jaar dat we niet snel zullen 

vergeten. Enerzijds heeft de coronacrisis een ongekend niveau van creativiteit en veerkracht op scholen 

aangetoond, anderzijds zorgden de maatregelen voor verstrekkende effecten op het welzijn van onze 

jeugd. Deze impact zagen wij dagelijks om ons heen: kinderen en jongeren die kampten met gevoelens 

van somberheid en eenzaamheid, het missen van familie en vrienden, een gebrek aan perspectief en 

activiteiten en uiteraard de angst en onzekerheid over hun toekomst. Hoe maak ik straks nieuwe 

vrienden op de middelbare school als we alleen online les krijgen? Ga ik de eindtoets wel halen nu ik 

veel minder hulp krijg bij mijn huiswerk? Gaat het schoolkamp of de eindmusical door? Wanneer kan 

ik mijn familie in het buitenland weer opzoeken? Zomaar wat vragen, die de zorgen van de kinderen 

aantonen. 

Toen wij stichting Follow your Sun in  2017 oprichtten, bleek extra aandacht voor de sociaal-emotionele 

ontwikkeling een welkome toevoeging aan het curriculum. Het afgelopen jaar heeft laten zien dat dit 

niet alleen heel welkom is, maar absoluut noodzakelijk blijkt. Ook het Trimbos-instituut signaleert dat 

veel scholen door de situatie van de lockdown nog meer zijn gaan beseffen hoe kwetsbaar sommige 

thuissituaties zijn en hoe belangrijk de rol van de school en aandacht voor welbevinden is. Ook voor 

ons heeft ‘kwetsbaarheid’ een hele nieuwe betekenis gekregen. Onveilige thuissituaties, verwaarlozing, 

verveling, trauma’s en armoede zorgen voor een schrijnende kansenongelijkheid in het onderwijs en 

stress en grote uitdagingen voor de kinderen en jongeren zelf. We zijn ontzettend dankbaar dat we in 

kinderen en jongeren in Leidschendam-Voorburg en Utrecht de aandacht hebben kunnen geven die zij 

zo verdienen en dat ondanks alle beperkingen de doelstellingen zijn behaald.

Door middel van de (online) lessen, naschoolse workshops en nauwe contacten met de directies, 

leerkrachten en intern begeleiders op scholen hebben we door middel van maatwerk antwoord 

kunnen geven op de toenemende vraag. Op de voorpagina van deze impressie presenteren we met 

trots een aantal van de behaalde resultaten en uitgevoerde projecten. In de resultatentabel vindt u 

toelichting bij deze hoogtepunten. 

We hopen u middels deze impressie een eerste inzicht te geven van de impact van de lesprogramma’s 

van Follow your Sun. Uiteraard was dit alles niet mogelijk zonder uw steun en vertrouwen. We willen 

u hier dan ook ontzettend voor bedanken.

Warme groet, 

Kiymet Schipper en Myrthe Oostenbach 

Oprichters stichting Follow your Sun

VOORWOORD
Follow your Sun blikt met voldoening terug op een bijzonder en succesvol jaar:

ondanks coronacrisis doelstellingen ruimschoots behaald



RESULTATEN SCHOOLJAAR 2020/2021
Follow your Sun werkte met 320 kwetsbare kinderen en jongeren aan meer (zelf)vertrouwen

DOELSTELLING RESULTAAT

1. A Bereik basisschool: 175 kinderen 

1. B Bereik middelbare school: 200 jongeren

2. Naschools nazorgtraject   

 

3. Opening groeilocatie Utrecht 

4. Train de trainer programma deel II

5. Onderzoek deel II 

6. Deelname subsidietafel gemeente LV  

     

225 kinderen 
• Online lessen en workshops (tekenlessen, sportlessen)
• Work-outs buiten in samenwerking met Sport & Welzijn
• Twee nieuwe scholen in Leidschendam-Voorburg
• Eén op één aandacht en zorgsignaleringen
• 9 fysieke lessenreeksen op 5 verschillende basisscholen 

75 jongeren 
• Overige 50% van het budget is besteed aan het aanpassen 

van de lessen n.a.v. de coronacrisis (contact met docenten 
en extra ondersteuning d.m.v. thuisopdrachten) en aan 
extra lessenreeksen op de basisschool.

Succesvol afgerond met 20 kinderen
• Zomerdagen
• Surfles 
• Positiviteitspost (kaarten en posters met tips en reminders)
• Pilot Follow your Sun filmproject (nieuwe opnames zomer 

2021)

• Ontwikkeling gestart in samenwerking met Stichting Move
• Uitvoering doorgeschoven naar schooljaar 2021/2022 

wegens sluiting van de scholen (budget wordt gereserveerd)
 
Succesvol afgerond
• In het najaar van 2020 en het voorjaar van 2021 zijn er 

drie lessenreeksen uitgevoerd in samenwerking met nieuw 
opgeleide trainers 

Succesvol afgerond, uitgebreide resultaten worden verwacht in 
de zomer van 2021

• Duurzame financiering t/m 2022 reeds toegezegd 
• Samenwerkingen met SMW en jongerenwerk

SCHOOL

SCHOOL

Conclusie: Ondanks de Corona-maatregelen kijkt stichting Follow your Sun terug op een enorm succesvol schooljaar. 
Vanwege de stijgende vraag naar sociaal-emotionele lesprogramma’s, zijn er in het voorjaar van 2021 twee nieuwe scholen 

bij gekomen, waar direct is gestart met Follow your Sun lessenreeksen. Gedurende dit jaar heeft Follow your Sun volop 
maatwerk geleverd en zijn er nieuwe projecten ontwikkeld die zullen worden opgenomen in het reguliere aanbod. 



1. RESULTATEN SCHOOLJAAR 2020/2021

Follow your Sun lessenreeksen in de bovenbouw van de basisschool

Resultaat Behaald Toelichting

Uitvoering 9 Follow your Sun lessenreeksen op de 
basisschool ✓

In het schooljaar 2020/2021 zijn er 9 lessenreeksen uitgevoerd in groep 6, 7 en 8. Op vijf verschillende 
scholen zijn de 10-delige lessenreeksen van Follow your Sun succesvol uitgevoerd in samenwerking 
met de leerkrachten, intern begeleiders en schooldirecties. Hiermee zijn 225 kwetsbare kinderen 
bereikt: 50 kinderen meer dan de beoogde bereik van 175 kinderen. 

Follow your Sun start op twee nieuwe basisscholen ✓

Na de meivakantie is Follow your Sun, na signaleringen van schoolmaatschappelijk werk, op twee 
nieuwe scholen in de regio Leidschendam-Voorburg gestart met lessenreeksen in de klas. In totaal 
gaat het om drie groepen 8, waarvan de intern begeleiders aangeven dat extra aandacht voor het 
versterken van zelfvertrouwen voordat zij naar de middelbare school gaan, zeer gewenst is. Follow 
your Sun verwacht in het aankomende schooljaar wederom op deze scholen te werken.

Maatwerk op basis van actuele thema’s en 
behoeften klassen (o.a. gastspreker en les over 
verliefdheid seksualiteit)

✓

Meer dan ooit heeft stichting Follow your Sun maatwerk geleverd op basis van de behoeften van 
de klas. Zo is er in het kader van perspectiefverbreding en kansen(on)gelijkheid een gastspreker 
uitgenodigd die vertelde haar bijzondere onderwijs- en carrièrepad, waarna we in gesprek gingen over 
ambities, dromen en doorzettingsvermogen. Ook bleek er door de coronacrisis weinig aandacht te 
zijn geweest voor seksuele voorlichting. Dit thema is dan ook toegvoegd aan een aantal lessenreeksen 
in groep 7 en 8. 

Ouderbetrokkenheid is vergroot ✓
Om de ouders meer te betrekken bij de Follow your Sun lessenreeksen (nu fysieke aanwezigheid niet 
mogelijk is), zijn er meerdere Follow your Sun thuisopdrachten toegevoegd aan het lesprogramma, 
die de kinderen samen met een volwassene thuis konden maken. De ouders hebben zeer positief 
gereageerd op deze aanvulling.

Follow your Sun gaat door tijdens de coronacrisis

Film-/ online presentatie als alternatief voor fysieke 
eindpresentatie ivm corona-maatregelen ✓

Wegens de maatregelen op scholen was het niet mogelijk om de lessenreeks af te sluiten met 
een fysieke openbare eindpresentatie waarbij de ouders naar school komen om het werk van de 
kinderen te bekijken. Stichting Follow your Sun heeft daarom gekozen voor een alternatieve vorm: 
door middel van een film en/of een digitale presentatie worden de ouders alsnog betrokken.

Ontwikkeling extra lesmateriaal ✓
Om de kinderen en jongeren zo goed mogelijk te ondersteunen tijdens de coronacrisis, is er 
extra lesmateriaal ontwikkeld dat zowel thuis als op school is ingezet ten behoeve van de sociaal-
emotionele ontwikkeling van de leerlingen. 

Uitvoering (online) lessen ✓ Alle geplande lessenreeksen hebben kunnen plaatsvinden. Tijdens de twee lockdowns zijn de lessen 
waar mogelijk online voortgezet.

Follow your Sun lessenreeksen op de middelbare school

Uitvoering Follow your Sun lessenreeksen op de 
middelbare school ✓

In het najaar van 2020 zijn er twee op maat gemaakte Follow your Sun lessenreeksen op de 
middelbare school succesvol uitgevoerd, waarvan één lessenreeks in een brugklas (VMBO-niveau) 
en één lessenreeks in een tweede klas (VMBO-niveau) waar een eerdere lessenreeks wegens de 
Corona-crisis vroegtijdig werd gestaakt. Op verzoek van de leerlingen en de mentor heeft Follow 
your Sun hier opnieuw lessen verzorgd op het gebied van zelfvertrouwen en veiligheid in de klas. 
Ook heeft Follow your Sun online lesmateriaal, posters en kaarten verspreid, waarmee nog een extra 
brugklas is bereikt. 

Naschools nazorgtraject voor de meest kwetsbare kinderen

Naschoolse workshops voor brugklasleerlingen ✓

Vanaf de zomer van 2020 heeft stichting Follow your Sun meerdere activiteiten georganiseerd met als 
doel om in contact te blijven met de meest kwetsbare kinderen na de overgang naar de middelbare 
school. Door middel van o.a. regelmatige Follow your Sun post, een Zomerdag, een surfworkshop, 
creatieve workshops en het Follow your Sun filmproject, krijgen de kinderen extra aandacht op 
sociaal-emotioneel gebied en doen zij positieve ervaringen op waardoor het zelfvertrouwen 
toeneemt. 

Financiën

Financiële dekking van de begroting voor de 
lesprogramma’s in schooljaar 2020/2021 ✓ De begroting voor het schooljaar 2020/2021 is gefinancierd door 13 fondsen, één gemeente en 

particuliere donaties.

Deelname subsidietafel Gemeente Leidschendam-
Voorburg ✓ Stichting Follow your Sun is structurele partner aan de subsidietafel ‘Opgroeien en Opvoeden’ van 

de Gemeente Leidschendam-Voorburg. Tot en met kalenderjaar 2022 is de subsidie reeds toegekend. 



Train de trainer-programma

Uitvoering Train de trainer-programma ✓
In 2020 hebben twee nieuwe trainers het Train de trainer-programma succesvol doorlopen, waarbij 
zowel de overdracht van didactische principes, de Follow your Sun methodiek als het oefenen in 
de praktijk centraal stond. In het najaar van 2020 en het voorjaar van 2021 zijn er Follow your Sun 
lessenreeksen succesvol uitgevoerd in samenwerking met de nieuwe trainers.

Opening groeilocatie Utrecht

Contact gemeente Utrecht ✓
In verband met de nieuwe groeilocatie heeft stichting Follow your Sun contacten gelegd met de 
gemeente Utrecht. In 2021 hebben de eerste gesprekken plaatsgevonden. Momenteel is stichting 
Follow your Sun in gesprek met zowel afdeling Jeugd als afdeling Onderwijs, om mogelijke 
samenwerkingen met de gemeente Utrecht te verkennen.

Uitvoering lessenreeksen op nieuwe basisschool in 
Utrecht i.s.m. stichting Move X

Wegens het sluiten van de scholen, is de uitvoering van de gezamenlijke lessenreeksen met stichting 
Move uitgesteld naar het schooljaar 2021/2022. Stichting Follow your Sun heeft nauw contact met 
stichting Move en heeft er alle vertrouwen in dat de pilot in het najaar van 2021 en het voorjaar van 
2022 succesvol zal worden uitgevoerd.

Onderzoek

Vragenlijst impactmetingen aangepast ✓

Op basis van de ervaringen in schooljaar 2019/2020 is de digitale vragenlijst die wordt gebruikt 
voor de voor- en nametingen aangepast en verbeterd. Het aantal constructen in de vragenlijst is 
verlaagd en het aantal vragen is afgenomen, waardoor de focus en praktische haalbaarheid van het 
onderzoek zijn toegenomen. Bovendien zijn er open vragen (o.a. over de coronacrisis) toegevoegd 
aan de vragenlijst, die een goed beeld geven van de belevingswereld en behoeften van de kinderen 
en jongeren. De antwoorden op deze vragen blijken waardevolle informatie voor zowel de Follow 
your Sun trainers als de leerkrachten in het kader van het signaleren van een hulpvraag van een kind.

Afname voor- en nametingen en analyse 
onderzoeksresultaten ✓ In het schooljaar 2020/2021 zijn er voor- en nametingen afgenomen in ten minste 9 klassen. De 

resultaten van deze impactmetingen zullen in de zomer van 2021 in kaart worden gebracht. 

Samenwerkingen

Samenwerking stichting Move ✓
Wegens de overlap in missie en doelgroep, heeft stichting Follow your Sun een samenwerkingspartner 
gevonden in stichting Move. In 2021 zullen er twee gezamenlijke lessenreeksen uitgevoerd worden. 
De financiering van dit project wordt mogelijk gemaakt via een aparte aanvraag. 

Samenwerking Sport & Welzijn (SenW) ✓
Als antwoord op de hulpvraag van leerlingen uit groep 8 om meer te bewegen en een gezondere 
leefstijl aan te nemen, heeft stichting Follow your Sun een sportdocent van Sport & Welzijn 
ingeschakeld om wekelijkse work-outs te organiseren voor leerlingen uit de bovenbouw. Deze 
samenwerking is door alle partijen als erg positief ervaren en zal dan ook voortgezet worden. 

TOELICHTING JAARREKENING 2020

Zoals uit de jaarrekening blijkt, is stichting Follow your Sun in 2020 binnen de begroting gebleven.



SIGNALERINGEN AANPAK IN 2020/2021 INTEGRATIE IN HET 
REGULIERE AANBOD

Kinderen vervelen zich tijdens lockdowns 
en door gebrek aan aanbod activiteiten thuis Creatieve workshops Het naschoolse nazorgtraject voor

 de meest kwetsbare kinderen

Kinderen voelen zich eenzaam en somber door 
gebrek aan sociale contacten en perspectief

Online lessen en 
Follow your Sun filmproject Voortzetting Follow your Sun filmproject

Kinderen bewegen weinig en maken zich 
zorgen over hun conditie en gezondheid

Work-outs in samenwerking 
met Sport & Welzijn

Kinderen voelen zich onzeker en hebben last van 
faalangst door gebrek aan begeleiding huiswerk

Positiviteits post en posters 
voor thuis en op school

Posters worden opgenomen 
in scholenpakket

Leerkrachten geven aan niet goed te weten hoe om 
te gaan met mentale problematiek van leerlingen Coaching leerkrachten 

Het naschoolse nazorgtraject voor
 de meest kwetsbare kinderen

Handleiding voor leerkrachten en 
docenten met tools en extra oefeningen

Extra van belang dat kinderen (en hun ouders) al 
vanaf jonge leeftijd de kernboodschappen van 

Follow your Sun leren
Inspirerende posts en 
tips op social media

Leerlijn voor de allerkleinsten 
en hun ouders

Verveling

Eenzaamheid
 & somberheid

Gebrek aan 
beweging

Onzekerheid 
& faalangst

Gebrek aan 
expertise

leerkrachten

Mentaal welzijn 
kinderen onder 

druk

Eén op één aandacht voor 
kwetsbare kinderen

Het naschoolse nazorgtraject voor 
de meest kwetsbare kinderen

Uitnodiging gastles Salem 
Zeggay (zie deel 6)

Gastlessen worden opgenomen 
in de lessenreeks voor groep 8

MAATWERK OP BASIS VAN SIGNALERINGEN IN DE PRAKTIJK

Onderstaand ziet u een aantal van de signaleringen van stichting Follow your Sun in het afgelopen schooljaar. 
Ook ziet u hoe stichting Follow your Sun hiermee is omgegaan en op welke manier dit wordt geïntegreerd in het huidige aanbod.

(zie foto)

In het schooljaar 2020/2021 zijn er op drie verschillende scholen gastlessen verzorgd door Salem Zeggay, waarin zij vertelt over haar 
studiepad. En bijzonder verhaal dat laat zien dat je met veel motivatie, geduld en doorzettingsvermogen jouw droom kunt bereiken. 

Omdat Salem op veel manieren overeenkomsten heeft met de leerlingen op deze scholen, is zij een inspirerend rolmodel.



ERVARINGEN MET HET FOLLOW YOUR SUN 
TRAIN DE TRAINER PROGRAMMA

Sarah Vollmer over Follow your Sun lessen geven in groep 8

Hoe heb je het Train de trainer-programma ervaren?

Het train de trainer-programma van Follow your Sun heb ik ervaren als een goed en rustig opgebouwd programma. 

Ik heb genoeg tijd gehad om de methodiek en werkwijze van Follow your Sun te leren kennen en mij voor te 

bereiden op het geven van de lessen. Het programma had een goede balans tussen het oefenen en bespreken van 

technische, didactische en pedagogische vaardigheden die nodig zijn om voor de klas te kunnen staan en oefeningen 

ter bevordering van de persoonlijke ontwikkeling. Door als trainer zelf alle oefeningen één of meerdere keren te 

doen, ervaar je wat een oefening doet, wat heel waardevol is als je deze met een klas doet.

Hoe bevalt het lesgeven tot nu toe? 

Het lesgeven vind ik fantastisch! Het is echt het hoogtepunt van mijn week om met de kinderen uit groep 8 aan 

de slag te mogen gaan.  Omdat ik met Kiymet samen de lessen verzorg, die inmiddels veel ervaring heeft, krijg ik 

de mogelijkheid om me tijdens de lessen nog te blijven ontwikkelen. Ik zie wat zij doet en reflecteer op mijn eigen 

acties en gedragingen voor de klas. Na iedere les bespreken we samen hoe de les is verlopen en wat er goed ging 

en wat beter kan. Zo hoop ik een steeds betere trainer te worden.

Wat ik heel fijn vind om te doen tijdens de lessen is individuele aandacht geven aan de kinderen. Omdat ik oprecht 

geïnteresseerd ben in wie zij zijn en hoe zij denken, merk ik dat ze erg open staan voor contact en mij vaak zonder 

twijfel toelaten in hun belevingswereld. Dat vind ik erg verrassend en inspireert mij om ook meer open te zijn naar 

anderen. Na een Follow your Sun les zit ik vaak vol met inspiratie die ik van de kinderen heb gekregen. 

Waar ligt volgens jou de essentie van de Follow your Sun lesprogramma’s en in de manier van kinderen 

benaderen?

Dat iedereen uniek is met 

zijn/haar talenten en dat 

die veel meer geprezen en 

gebruikt mogen worden. 

Jezelf leren kennen in wat 

je goed kan, waar je blij van 

wordt en wat jij belangrijk 

vindt, is de sleutel tot een 

betekenisvol leven. En 

dat is waar wij mensen 

uiteindelijk allemaal naar op 

zoek zijn.
Nieuwe Follow your Sun trainer Sarah helpt leerlingen bij het 
brainstormen over de criteria voor een fijne sfeer in de klas.



ERVARINGEN MET HET FOLLOW YOUR SUN 
TRAIN DE TRAINER PROGRAMMA

Nathalie Metheuver over Follow your Sun lessen geven in groep 7

Hoe bevalt het lesgeven tot nu toe? 

Ik vind het geven van de lessen echt heel erg leuk. Ik krijg veel energie van de kinderen, vooral nu we bij les 7 zijn en 

je merkt dat de dingen waar we aan hebben gebouwd in de afgelopen lessen echt vorm gaan krijgen in de groep. 

Er worden persoonlijkere dingen gedeeld, de kinderen zijn kritischer op zichzelf, en dingen als elkaar complimenten 

geven, elkaar in elkaars waarde laten en elkaar troosten worden vanzelfsprekender. Ik ben echt trots als ik dit in een 

les zie gebeuren.

De lessen voldoen grotendeels aan mijn verwachtingen. De opdrachten zijn geweldig en creatief, de kinderen 

reflecteren (meestal) goed op de opdrachten en ik sta elke week weer versteld van alle kennis die kinderen 

intuïtief al hebben. Wel merk ik in de praktijk dat we soms een vol programma hebben en/of de klas wat onrustig is, 

waardoor je als trainer minder toekomt aan het écht connecten met kinderen op individueel niveau. Daarom waren 

de groepsgesprekken, waarin we met groepjes van vier kinderen wat dieper konden ingaan op hen persoonlijk voor 

mij een welkome aanpassing aan ons beoogde lesprogramma. Het maken van echt contact en de kinderen echt 

zien is namelijk waar ik de meeste energie uit haal en waar ik denk dat wij als trainers van Follow your Sun ook de 

meeste impact kunnen maken. 

Waar ligt volgens jou de essentie van de Follow your Sun lesprogramma’s en in de manier van kinderen 

benaderen?

Binnen Follow your Sun benaderen we kinderen vol 

vertrouwen en zonder oordeel. We praten over waar 

kinderen blij van worden, wat ze goed kunnen en wat 

ze belangrijk vinden, omdat wij geloven dat beter inzicht 

hierin leidt tot een leven waar je zelf gelukkig van wordt, 

en waarin je ook jouw geluk doorgeeft aan een ander. 

Zo investeren we bij kinderen in het opbouwen van 

vertrouwen in zichzelf, in de klas en in de wereld. 

We besteden ook veel aandacht aan het vergroten 

van de zelf-effectiviteit van de kinderen: we leren de 

kinderen dat ze altijd zelf een keuze hebben om bij 

te dragen aan een wereld die zij graag voor zich zien. 

We maken moeilijk dingen bespreekbaar en daardoor 

normaliseren we gevoelens die in het dagelijks leven 

wellicht als negatief worden bestempeld en stimuleren 

we een growth mindset. Fouten maken mag, feedback is 

een cadeautje, en hulp vragen is je grootste kracht. 

Nieuwe Follow your Sun 
trainer Nathalie helpt een 

leerling bij het invullen 
van de ‘Zon tool’ 



‘Ik zou de lessen aan andere klassen aanraden, iedereen zou deze positiviteit kunnen gebruiken.’

‘Ik zou de lessen aanraden want dat kun je elkaar meer helpen en kan je een beetje inleven hoe iemand zich voelt.’   

‘Ik vind dat we nu veel meer rekening met elkaar kunnen houden en dat we veel van elkaar hebben geleerd door Follow 

your Sun.’

‘Follow your Sun heeft me zo geholpen echt niet normaal veel.’

‘Ik geef de lessen een 10. Ik heb nog nooit lessen gehad of iets gezien dat zo belangrijk en fijn is als Follow your Sun ik 

ben ook heel erg dankbaar voor de fantastische lessen.’

‘Het helpt mensen over hunzelf en de mensen om hun heen te begrijpen dat is mega belangrijk.’ 

‘De lessen zijn belangrijk omdat je dan kan zijn wie je bent.’

‘De lessen zijn belangrijk voor de sfeer en voor keuzes in het leven.’

‘Het is gewoon heel leerzaam en het word uitgelegd op een leuke manier.’

‘Het is belangrijk omdat je dan weet hoe je met mensen om moet gaan.’

‘Ik heb mezelf leren kennen en de wereld om me heen beter leren kunnen begrijpen.’

‘We hebben geleerd om een groep te worden.’

‘Follow your Sun heeft mij geholpen mijn zelfvertrouwen te laten groeien en me mezelf beter laten kennen.’  

‘Ik vond het fijn dat er aandacht was voor dingen waar nooit over gepraat word.’

‘Ik vond het stukje het leukst dat iedereen de kans kreeg om iets te vertellen.’

‘Ik vond alles even leuk en belangrijk, ik wil niet kiezen.’

DIT ZEGGEN KINDEREN & JONGEREN 
OVER DE LESSEN VAN FOLLOW YOUR SUN:



Leerkrachten/IB-er:

‘Ondanks deze vreemde tijd lukt het jullie toch om de kinderen te bereiken en ik denk dat dit zeker een grote 

meerwaarde heeft. Bedankt voor al jullie inspanningen.’

Directie:

‘Ik kan jullie niet genoeg bedanken voor de ondersteuning in deze bizarre tijd. Het hele team werkt keihard om 

de kinderen zo goed mogelijk online les te geven.’

Leerkrachten:

‘Ik heb de Follow your Sun lessen ervaren als hele leuke en inspirerende lessen met veel aandacht voor de 

kinderen, ze ontdekken wie ze zijn, wat ze leuk vinden en dat ze mogen zijn wie ze zijn. De meeste waarde zit 

in de positieve vibe, de rust die jullie uitstralen en het luisteren naar de kinderen.’

‘Ik heb de lessen als zeer nuttig ervaren. Voor de kinderen is het een heel belangrijke toevoeging. Het is bovendien 

leuk voor de kinderen, ze gaan graag naar de lessen. De meeste waarde zit in jullie eindeloos positieve, begrijpende 

en lieve houding. Er is veel ruimte voor eigen inbreng van kinderen. Jullie gaan heel goed om met spontane en 

onverwachte situaties. Ik zou de lessen een 9 geven, ik zie weinig verbeterpunten.’

‘Ik merk effect van de lessen doordat het fijn is om hierop terug te kunnen grijpen, zodat de kinderen hier weer 

bij stilstaan. De kinderen vroegen steeds of Follow your Sun nog wel door zou gaan en stonden al te popelen.’

‘Ik vind de lessen erg waardevol, mooi om te zien wat het uit de kinderen haalt. Het sluit aan op de behoefte 

van de leerlingen. Door de ruimte en rust die jullie de kinderen geven, voelen zij zich veilig en stellen zij zichzelf 

open. Het geeft hen rust, ze voelen zich fijn.’

DIT ZEGGEN ONDERWIJSPROFESSIONALS
OVER DE LESSEN VAN FOLLOW YOUR SUN:
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Leerlingen en leerkracht tijdens de wekelijkse check-in aan het begin van de les

Leerlingen oefenen met het delen van iets over zichzelf met klasgenoten

Leerlingen uit groep 8 spelen het kwaliteitenspel, waarbij zij meer leren over zichzelf en elkaar



Groep 7/8 na afloop van een Follow your Sun lessenreeks

Een leerling tijdens het filmproject van het naschools nazorgtraject
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Iedere les van Follow your Sun begint met een gezamenlijke check-in: hoe voel jij je?

Een leerling vult het afsluitende reflectiewerkblad in
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Leerlingen uit groep 8 krijgen uitleg over de Follow your Sun zomerdag: een fijne manier om het jaar gezellig met elkaar af te sluiten.

Een leerling uit groep 8 tijdens de zomerdag van het naschools nazorgtraject

Een groep brugklasleerlingen tijdens een surfworkshop als onderdeel van het naschools nazorgtraject
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Een leerling tijdens het filmproject van het naschools nazorgtraject
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Een leerling tijdens het filmproject van het naschools nazorgtraject

Een leerling tijdens het filmproject van het naschools nazorgtraject


