Stichting Creatief Onderwijs

Adopteer een Verzorgingshuis

Aanvraagformulier School “1000 maal dankpremie”
Ondergetekenden,
Naam directeur:
Naam school:
Adres:							Postcode:		Plaats:
Telefoon: 						Email:
Website:
vraagt de “1000 maal dankpremie” aan voor de “adoptie” van
Naam verzorgingshuis:
Naam directeur:
Adres:							Postcode:		Plaats:
Telefoon:						Email:
Website:
om conform de omschrijving op de website van de Stichting Creatief Onderwijs de relatie tussen
zijn / haar school en het verzorgingshuis vorm te geven.
Bovengenoemde directeur van het verzorgingshuis heeft zijn/haar medewerking toegezegd om gedurende het schooljaar 20
– 20
rond één maal per maand en tenminste tien keer gedurende
het schooljaar, een (deel van een) schoolklas te ontvangen. School en verzorgingshuis zijn overeengekomen dat binnen de respectieve organisatie een adoptiecoördinator zal worden benoemd.
Coördinator van de school zal zijn:
Coördinator van het verzorgingshuis zal zijn:
De activiteiten die de scholieren en de ouderen samen zullen ondernemen zullen zo veel mogelijk
aan het einde van de schooldag worden ingeroosterd. Plaats van samenkomst is in principe de
koffiekamer /gemeenschapsruimte van het verzorgingshuis. Het gaat om verschillende activiteiten,
soms leerzaam, zeker verantwoord en altijd leuk voor jong en oud. Hieronder volgen een aantal
(niet limitatieve) voorbeelden:
kennis van geschiedenis ophalen, respectievelijk bijbrengen, samen lezen
geheugentraining d.m.v. bijvoorbeeld het memoryspel, andere kaart- of bordspellen
eenvoudige handverzorging (nagellak e.d.), hand / hoofd / rug-massage
samen kokerellen (kan ook in de keuken plaats vinden)
conversatieles, onder begeleiding van een docent vreemde talen, leuk voor ouderen om 		
deze taal weer eens te spreken en leerzaam voor de scholieren
bloemenschikken, de tuin verzorgen
samen zingen, wellicht ondersteund door eenvoudige muziekinstrumenten
“levende dieren-les” o.l.v. de biologieleraar, een leuk leermoment voor scholieren en ouderen
en ten slotte, ……. iedere andere activiteit die school en verzorgingshuis (samen) bedenken !!
anders:
anders:
GRAAG AANKRUISEN naar welke activiteiten de belangstelling uit gaat, dan wel al besproken zijn met
coördinatoren en eventueel docenten, opdat de benodigde materialen door SCO kunnen worden verzorgd.

De start van de relatie tussen de school en het verzorgingshuis zal worden gemarkeerd door het
organiseren van de “Adoptiedag”, die zal plaatsvinden op de school. Hierdoor krijgen de bewoners
van het verzorgingshuis een gevoel voor (de omgeving van) de school, het docentencorps,
de schoolmedewerkers en de leerlingen. De activiteiten die gedurende het schooljaar zullen
plaatsvinden vinden in principe plaats in het verzorgingshuis. Familieleden en vrienden van
zowel de ouderen, als van de leerlingen zijn van harte welkom op de Adoptiedag. Hen zal
worden gevraagd om te helpen bij het vervoer van de ouderen naar de school (en weer terug).
De Adoptiedag zal plaats vinden op				
van
uur tot
uur.
De school zal de buurtmedia berichten over de start van de Adoptierelatie en zo met name de
oudere bewoners in de omgeving uitnodigen om deel te nemen aan de Adoptiedag. De media die
geïnformeerd zullen worden zijn:
In de gymzaal / aula zullen de ouderen welkom geheten worden middels een aantal korte presentaties over de school in brede zin. Naast de coördinatoren van school en verzorgingshuis zullen
met name de scholieren deze dag (ook muzikaal) vormgeven en zullen een aantal activiteiten, die
in de loop van het jaar in het verzorgingshuis zullen plaatsvinden, al vast worden gedaan.
De klas(sen) die gedurende het jaar bij de maandelijkse activiteiten in het verzorgingshuis betrokken zullen worden, zullen ook bij de organisatie van de Adoptiedag betrokken worden. Deze
klas(sen) en de betrokken docent(en) zijn:
Docent/begeleider
Klas
Activiteit				
DD/MM/JJJJ
1.												
Viering adoptiedag
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												
Aan het einde van het schooljaar zullen de directeuren en de coördinatoren het jaar nabeschouwen en de resultaten daarvan middels het evaluatieformulier delen met de Stichting Creatief
Onderwijs. De stichting zal mede met behulp van deze formulieren de fondsen die de “1000 maal
dank-premie” mogelijk maken informeren. Doelstelling van zowel school als verzorgingshuis is om
de adoptierelatie meerdere jaren te continueren, zodat elk jaar de “1000 maal dank-premie” kan
worden uitgekeerd.
Plaats: 						Datum:
Namens de school,					

Namens het verzorgingshuis,

Directeur						Directeur
Disclaimer: op deze overeenkomst is de disclaimer zoals te vinden op
www.adopteereenverzorgingshuis.nl van kracht.

