
Beste ouder/verzorger van een leerling uit groep 6,

Met deze brief informeren we u over De LeerOnderneming en nodigen we u graag uit voor de informatiebijeenkomst op 
donderdag 23 januari van 19.00 tot 20.30 uur. Tevens informeren we u over de mogelijkheid voor uw zoon/dochter om 
De LeerOnderneming in praktijk te ervaren tijdens een meedraaimoment. 

Wat is De LeerOnderneming?
Een eigenwijs onderwijsaanbod voor kinderen van 10 tot 14 jaar behorend bij  Stichting  OZHW voor PO en VO.

Wat biedt De LeerOnderneming?
Op De LeerOnderneming leren kinderen door te doen. Met een duidelijke structuur en leerdoelen gaan zij ontdekken, er-
varen, beleven, ontwikkelen en onderzoeken. In vier jaar worden zij voorbereid op een zo realistisch en kansrijk mogelijke 
doorstroom naar klas 3 op het vmbo, de havo en het vwo.

Voor wie is De LeerOnderneming?
Voor nieuwsgierige en ondernemende kinderen die komend schooljaar naar groep 7 mogen en ouders die hun kinderen 
een nieuwe uitdaging en leerbeleving gunnen. 

Waar en wanneer start de nieuwe groep van De LeerOnderneming?
De leerlingen van De LeerOnderneming hebben een eigen plek in het Gemini College Ridderkerk. Deze locatie beschikt 
over diverse ruimtes en middelen waar leren door doen vorm krijgt. In augustus 2020 gaan we met een nieuwe groep van 
start. Voorafgaand vindt de aanmeld-, intake – en plaatsingsprocedure plaats. De procedure kunt u vinden op onze website 
www.deleeronderneming.nl

Informatiebijeenkomsten
Donderdag 23 januari van 19.00 tot 20.30 uur
Informatiebijeenkomst voor ouders en leerlingen. De leerlingen zullen het “leren door doen” van De LeerOnderneming 
gaan ervaren en we zullen u uitgebreid informeren over De LeerOnderneming. U kunt zich hiervoor aanmelden via 
www.deleeronderneming.nl
Woensdag 19 februari van 19.30 tot 21.00 uur 
Vervolginformatiebijeenkomst voor ouders. U kunt zich aanmelden na de eerste informatieavond. 
Beide bijeenkomsten vinden plaats op De LeerOnderneming, locatie Gemini college, Prinses Margrietstraat 163 Ridderkerk

Meedraaien op De LeerOnderneming 
Wij bieden de mogelijkheid voor alle leerlingen die overwegen zich aan te melden voor De LeerOnderneming om een dag-
deel mee te draaien in ons huidig leerjaar 1. Dit kan op maandag 3 februari, maandag 10 februari of maandag 17 februari. 
Zij kunnen zich aanmelden via www.deleeronderneming.nl

De LeerOnderneming volgen
U kunt de ontwikkelingen in de huidige leerjaren volgen via Facebook deleeronderneming.nl 
en via Instagram @deleeronderneming
   
 Met vriendelijke groet,
namens het team van De LeerOnderneming,

Klaas van der Hoek (directeur VO De LeerOnderneming) Debby Wernke (directeur PO De LeerOnderneming)
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