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Onder het mom van ‘Leren Loont’ legt Rot-
terdam steeds meer nadruk op uitbreiding 
van leertijd in taal en rekenen. UitJezelf biedt 
hiervoor ook aanbod aan. De lessen worden op 
gedifferentieerd niveau gegeven. Van Schrijf-
dans tot Nieuwsbegrip en van Studievaardig-
heden tot de Verhalentuin. De leerlingen zijn 
zeer enthousiast: ’’Ik was niet goed in rekenen, 
maar hierdoor word ik beter’,’ aldus Ishana 
Thakoerat.  

UitJezelf verzorgt op de Shri Sarawatie onder 
andere Nieuwsrekenen. Dit is een les waar 
zowel rekenen als taal in voorkomt. Chandeni 
Ramda: ‘’Als je taal en rekenen leuk vindt, is dit 
echt een les voor jou. Dit is taal en rekenen in 
één’’. Chandeni had altijd moeite met rekenen, 
maar door nieuwsrekenen ziet zij een duidelijke 
verbetering.

‘’Zo word ik echt beter’’

Uitjezelf geeft ook ondersteuning bij taal en rekenen op basisscholen. Zo ook op de 
Shri Sarawatie basisschool in Delfshaven. Na schooltijd kunnen leerlingen verschil-
lende lessen volgen om te oefenen in taal en rekenen. Dit heeft een positieve invloed 
op hun schoolprestatie en zij hebben er veel plezier in.

UitJezelf ondersteunt 
leerlingen in taal en rekenen

De sfeer in de klas is erg gezellig en toch 
gemotiveerd. De opgaven van de voorgaande 
week worden klassikaal besproken. De 
leerlingen overleggen en helpen elkaar om op 
de goede uitkomst te komen. Ook op het bord 
worden de sommen nog eens extra uitgelegd 
totdat elk kind het heeft begrepen. 
Twee leerlingen kijken hun antwoorden na.
Als zij zien dat zij het goede antwoord hebben, 
geven zij elkaar vol trots een high fi ve. 

Dat is precies wat UitJezelf belangrijk vindt. 
De sfeer in de klas moet goed zijn en de 
kinderen moeten vooral plezier hebben in het 
leren. Gelukkig is dat tot nu toe met de lessen 
bereikt. Dylan Thakoerat: ‘’Ik leer veel  van de 
lessen en vind de lessen erg leuk. Ik vind het 
fi jn dat wij oefenen voor de toetsen, zo word ik 
echt beter’’. 

We naderen de zomer met rasse schreden. 
Dit de laatste Kort UitJezelf van dit schooljaar.
In deze Kort lees je over een nieuw opgezette 
cluster van activiteiten. UitJezelf heeft daar-
mee een voorschot genomen op de Rotterdam-
se beleidsdoelstellingen, verwoord in de nota 
‘Leren Loont’. 

Voor de groep vrijwilligers die het project 
Fembition dragen, is het nu enorm spannend. 
Woensdag 24 juni was de eerste opnamedag 
in Islemunda. Vervolgopnamen zijn er op 7 en 8 
juli. In deze Kort ook aandacht voor Fembition. 

Organisatorisch zit UitJezelf ook niet stil. 
Er wordt gewerkt aan een volledig vernieuwde 
website, ook hiervoor is aandacht in deze Kort 
UitJezelf. Ik hoop dat u ook terugkijkt op een 
prettige onderlinge samenwerking.
Voor nu veel leesplezier en voor straks 
een fi jne vakantie! 
 
Hugo Post

Kort vooraf

Opnamen 7 en 8 juli 

bestel je kaarten via 
www.islemunda.nl 
Iedere vrijdag en zaterdag 
te zien op 
Open Rotterdam TV



De tweede en derde opnamedagen zijn 
dinsdag 7 en woensdag 8 juli.  Fembition is 
er voor de jonge Rotterdamse (en ambiti-
euze) vrouw. Fembition enthousiasmeert, 
motiveert en zet aan tot ondernemendheid. 
Fembition wordt gemaakt door een team 
vrouwelijke vrijwilligers.  
Aan de Fembition-tafel schuiven inspire-
rende vrouwen aan. Daarbij heeft Fembition 
voor de lady’s ook wat ‘lekkers’ in petto en 
treden diverse Rotterdamse vrouwelijke 
artiesten op. 
Het thema van de eerste uitzending op 
vrijdag 5 juli aanstaande is ‘zelfstandig-
heid’. Filosoof Pieta van Beek vertelt over 

de geschiedenis van de vrouw, wiens 
positie door de jaren heen erg is veranderd. 
Fembition neemt je mee naar het verleden 
en inspireert, dankzij bijdragen van onder 
andere Hasna El Maroudi (columniste) en 
Jolique Möller. Jolique won met haar blog 
ilovefashionbloggers in 2015 de Rotterdam 
Startersprijs. Diverse vrouwelijke artiesten 
werken mee zoals Lady Shaynah. Zij geeft 
een spetterend optre-
den. Lady Shaynah won 
het afgelopen jaar de 
Musicmatters award. 

Wat is jouw Fembition?
Voel jij je aangesproken 
als het gaat om onder-
nemen? Je kunt zelf bij 
de opnamen aanwezig 
te zijn. Check, like en deel daarom Fembition 
op Facebook en bestel je kaarten online via 
www.islemunda.nl/voorstelling/talkshow-
fembition. Deze kosten vijf euro. De zaal 
gaat om 19:00 uur open. De opnamen starten 
om 19:30 uur, daarna blijft de deur dicht.

Motivering
De huidige website en UitJezelf zijn even 
oud, bijna vijf jaar. Als uithangbord voldoet 
onze website, maar niet zozeer voor 
marketing. Het is tijd voor vernieuwing. 
Op de nieuwe site komt meer aandacht 
voor het beschikbare aanbod. De website 
wordt frisser, overzichtelijker,  maar vooral 

interactiever. Een school kan bijvoorbeeld 
straks direct zelf online een offerte aan-
vragen. Voorlopig blijft de huidige website 
nog online, maar de nieuwe is al ‘under 
construction’ 

Het initiatief
Stephan von Ende is hierachter de 

Expositie Alerta Pop-up
Vanaf 4 juli 10:00 uur 
Coolsingel 71, Rotterdam
Kunstenares Alejandra Huerta, docent bij UitJe-
zelf, presenteert vanaf 4 juli haar nieuwe werk 
in de Lost & Found Pop-up Store in Rotterdam. 
Alejandra is specialist in grafi sch ontwerpen, 
illustratie en animatie. Ze wordt geïnspireerd 
door inheemse 
culturen en baseert 
hier haar kunst op. 
In haar werk zie je 
vooral geometri-
sche en symmetri-
sche kunst voorbij 
komen. Haar werk 
zal ook te zien zijn 
in een volgende 
expositie bij Bizar 
Bazar in Rotterdam. 
(www.studioalerta.
com)
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WEBSITE UITJEZELF ONDER CONSTRUCTIE
‘’Het wordt  frisser, overzichtelijker maar vooral moderner’’
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drijvende kracht. Stephan was hiervoor als 
docent bij UitJezelf aan de slag gegaan. 
Scholen reageren enthousiast. Hij vroeg 
zich af “Wat kan ik doen, om ons bijzondere 
UitJezelf-aanbod beter bij de scholen onder  
de aandacht te brengen?” UitJezelf had al 
een traject ingezet om te investeren in be-
tere lesprogramma’s, de verbetering van de 
presentatie van ons aanbod en het betrek-
ken van de eigen vakdocenten hierbij.

Interactieve website
“De website, die wordt veel aantrekke-
lijker”, aldus een enthousiaste Stephan,“de 
vormgeving wordt strakker en moderner.  
De teksten worden aangepast, zodat deze 
makkelijker te lezen zijn en je effi ciënt infor-
matie op kunt zoeken. Bovenal wordt de site 
interactief.

”Straks kun je als docent en als school inlog-
gen en krijgt ieder een eigen persoonlijke 
pagina. Scholen worden vaker op de hoogte 
gehouden van educatieve ontwikkelingen 
van UitJezelf en betalingen kunnen voort-
aan ook via de website gedaan worden met 
Ideal.“ 

Naar verwachting is de nieuwe website na 
de zomervakantie operationeel.

Fembition, een niet te missen talkshow

Stichting UitJezelf is een netwerkorganisatie voor en door vakdocenten. Dankzij de 
inbreng van docenten kan UitJezelf kwaliteitsproducten bieden. Dit is niet alleen in 
de klas zichtbaar. Stephan von Ende vernieuwt de UitJezelf website.

Woon ook de opnamen bij op 7 en 8 juli!
Op woensdag 24 juni was het zover: De eerste opnamen van de spraakma-
kende talkshow Fembition in Islemunda. UitJezelf produceert deze talkshow 
voor OPEN Rotterdam TV. 


