
Kort verslag van de activiteiten in 2015:

Begin 2015 zijn we een pilot gaat draaien met zowel De Pleysierschool Transvaal als 
Praktijkschool De Einder. In samenspraak met de scholen hebben we jongeren geplaatst 
in zowel het winkel- als het verhuis-traject.

Al snel werd duidelijk dat het werken van 9.30 uur tot 18.00 uur met 3 pauzes in het begin 
te zwaar was en zijn we de trajecten gaan verkorten in uren. Men bouwt nu op van 5 tot 8 
uur per dag.

Gaandeweg zijn we in het tweede deel van school-jaar 2014-2015 in de verslaglegging op 
één lijn gekomen met de scholen en wordt er nu een dossier bijgehouden dat qua inhoud 
aansluit op de wensen van de scholen en aan wat er van hen wordt verwacht vanuit de 
overheid.

Ook de wijze van overleg tussen scholen, ouders, hulp-verleners en de stichting heeft 
vorm gekregen. Aan het einde van school-jaar 2014-2015 is besloten samen door te gaan.
Zowel De Pleysierschool Transvaal als Praktijkschool De Einder hebben het als nuttig en 
aanvullend ervaren en zullen in de toekomst leerlingen blijven plaatsen die hier op hun 
plaats zijn.

Tijdens de zomer-vakantie van de scholen heeft de stichting het financieel moeilijk gehad, 
maar met dank aan een bijdrage van Fonds 5 en Het Willem van Heckfonds is het gelukt 
de zomer te overbruggen en een bus te kopen voor ons verhuistraject.

Het school-jaar 2015-2016 is voortvarend van start gegaan.
Met het openen van het Horeca-traject en het Commercieel Creatief traject is er een 
behoorlijke vergroting van de capaciteit ontstaan.

In December is ons een jongere toegewezen via de rechtbank.
Het gevolg daarvan is dat er druk gewerkt wordt in samenwerking met de inkoop afdeling 
van de Gemeente Den Haag aan een overeenkomst waar deze jongere onder komt te 
vallen.

Al met al kijken we terug op een roerig eerste jaar, waarin mede met dank aan onze 
geweldige medewerkers en vrijwilligers zijn gegroeid en met een heel positief gevoel naar 
2016 kijken
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