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Een talentvolle sprong
naar de middelbare school.
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Onze aanpak
We starten in een afgebakend gebied; namelijk in de wijk Vaartboek. Bij succes breiden we uit
naar andere wijken in Eindhoven. We willen aansluiten bij bestaande initiatieven en expertises
die er al zijn in de wijk.
Ons eerste project is gericht op kinderen van 9 - 11 jaar (groep 6 en groep 7). Op weg naar
groep 8 en de grote sprong naar de middelbare school.

Aanleiding
De ontwikkelingen in onze regio volgen
elkaar in snel tempo op. De kansen
voor toptalent en zij die het kunnen
betalen zijn groot in onze stad
Eindhoven. Daar staat tegenover dat in
Eindhoven het aantal mensen met
financiële zorgen toe neemt. Volgens
de laatste cijfers leven ruim 26.000
mensen in armoede en groeien ruim
5.500 kinderen op in armoede.
Hierdoor kunnen zowel volwassenen
als kinderen vaak minder goed hun
talenten ontwikkelen.
Spot ON is een initiatief van betrokken
Eindhovenaren. Met een echte
doe-mentaliteit dragen wij bij aan
gelijke kansen voor iedereen in de stad.
In onze ogen is het belangrijk om elkaar
als inwoners van de stad te zien, en er
voor elkaar te zijn. In goede en slechte
tijden. Doormiddel van onze activiteiten
zetten we de Spot ON op hen die dat
verdienen. Met Spot ON geven we ook
een kleine knipoog naar de lichtstad.

Ons doel is dat ‘onze’ kinderen zelfverzekerder worden en beter gaan presteren op school. We
doen dit door kinderen bewust kennis laten maken met hun eigen unieke talenten.

Goed om te weten

Onze aanpak is erop gericht om het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van de kinderen te
vergroten. Ook werken we aan het ontwikkelen van concrete studievaardigheden.

- Een kind neemt altijd met goedkeuring
van de ouder(s)/verzorger(s) deel.

Dit doen we met vrijwilligers (die noemen we Spotters), die voor 1 jaar samen met het kind
optrekken. Het project is zo opgezet dat het gekoppeld is aan het schooljaar. In totaal zijn deze
40 weken opgedeeld naar 3 fasen, te weten
- vertrouwen opbouwen en opstarten van het groeiproces
- nieuwsgierigheid & leerplezier aanwakkeren door het helpen bij schoolwerk
- en het ontwikkelen van leervaardigheden en zelfstandigheid.

- Er vindt een match-gesprek plaats met de
ouders, het kind, Spot ON en de vrijwilliger
(Spotter).

- Met elke nieuwe spotter voeren we een
intakegesprek.

Leerresultaten & groei doelen
Persoonlijke identiteit
Jouw zelfvertrouwen
neemt toe door een
positief zelfbeeld

1

2

- Spotters overhandigen een Verklaring
Omtrent Gedrag.

Leervaardigheden

1

Je wordt steeds
nieuwsgieriger naar
nieuwe dingen

2

Je weet waar je goed en
uniek in bent, ook waar je
minder goed in bent

- Gedurende een schooljaar wordt er
planmatig gewerkt aan de ontwikkeling van
het kind.

Het plezier dat je in leren
hebt neemt toe zowel
binnen als buiten school

- Per project en doelgroep worden door
Spot ON inhoudelijke trainingen verzorgd.
- Er vinden regelmatig intervisiemomenten
plaats met de Spotters.
- Onze Spotters verbinden zich voor een
jaar aan een kind.
Aanmelden van Spotters en kinderen kan
via onze website:

www.spoton040.nl/

3

Je hebt een duidelijker
toekomst beeld wat je
later wiltworden en de
weg er naartoe

3

Je wordt steeds zelfstandiger
in het plannen van huiswerk
en het kiezen/aangeven van
de manier waarop je wilt leren

Na het aanmelden nemen wij contact op en
zoeken we een goede match tussen het
kind, uiteraard in afstemming met de
ouders, en één van onze Spotters.

