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SCHOEMANSDAL 



Huidige speerpunten 
 

• House system 

• Deskundigheidsbevordering  leerkrachten 

• Studiefonds studenten  

• Ondersteuning scholen 

 

 



Lugebhuta High School 
 

• 41 leerkrachten  
• 1224 leerlingen  
• Meer dan 500 leerlingen zijn ouderloos en kwetsbaar 

 
• Lugebhuta vroeg onze steun voor  

   VERBETEREN ONDERWIJS RESULTATEN 
 
 



Enquete Lugebhuta Highschool 
 

ONDERZOEKSMETHODE:   brede enquête onder leerkrachten/ leerlingen /ouders / 
                  management                   

UITKOMST ONDERZOEK:   

• concentratieproblemen bij kinderen ten gevolge van honger 

• gebrek aan werkruimte voor leerkrachten 

• pedagogische en didactische tekorten bij leerkrachten 

 

 

 



Multifunctioneel gebouw 



Bijscholing leerkrachten 
20 & 21 mei Workshop van anderhalve dag  

AWAY FROM 
SCHOOL 

ARRIVING ON TIME 

IMPLEMENTATION OF HOUSE SYSTEM 

STRONGER WORKING TEAM 

POSITIVE DISCIPLINE 

ALTERNATIVES FOR CORPORAL PUNISHMENT 

House system 



The House System 

 

Doelstelling: 

 

• Veiligheid 

• Saamhorigheid 

• Geborgenheid 

 

 
 



Behoeftenhierarchie Mazlow 



Waarom een House System? 

 
•  Het creëren van een gezinssituatie 
 
•  De kans krijgen om naar mogelijkheden te       
   ontwikkelen  
 
•  Het systeem zorgt voor elk individu 



De huizen op Lugebhuta 

Lions Leopards Springbok Rhino’s Elephants Buffalo’s 



Binnen het huis 

Lions 

 

216 lln 

6 subhouses 

36 leerlingen 

36 leerlingen 

36 leerlingen 

36 leerlingen 

36 leerlingen 

36 leerlingen 

Ieder huis heeft een 
houseleader, een captain en 
een vice captain. 
 
Ieder subhouse heeft een 
leader, 
captain en vice captain. 



The House System and more… 

 
•  Gestimuleerd worden om het     
    beste uit jezelf te halen 
 
•  Gezonde onderlinge competitie 
 
•  Beloning voor het huis met de  
    meeste punten 
 
 



De competitie 

Leerlingen kunnen huispunten verdienen door: 
- School schoon te maken, groente kweken 
- Sporten zoals korfbal, voetbal, dansen etc 
- Activiteiten, zoals schaken, debatteren, zingen, lezen en spelling competities, etc 
 
Maar ook door: 
- Hulpvaardigheid, bijv. thuis laten voelen van een nieuwe leerling 
- Klas of huiswerk dat van een hoger standaard is dan de leerling normaal behaalt 
 
 

 Alle leerlingen nemen deel op basis van hun vaardigheden 
 BELANGRIJK:  Alle kinderen kunnen uitblinken  



In de praktijk 

• Introductie van het House System tijdens 
het bijscholingsweekend 
 
• Coaches zijn de afgelopen 6 maanden een 
aantal dagen per week aanwezig geweest.  
 
• Vraagt veel inzet van de leerkrachten en 
overtuigingskracht van de coaches 
 

 



Tell me and I will forget, 
Teach me and I will remember, 

Involve me and I will learn. 

www.stichtingyebo.nl 
 


