
De Regenboog wit graag 
aanwezig zijn in de wijk 

LEIDEN - Ondersteuning nodig bij het 
maken van huiswerk? Oat is in Leiden 
mogelijk. In het buurthuis Op Eigen 
Wieken is er huiswerkbegeleiding op 
de dinsdag- en donderdagmiddag. Dit 
is opgericht vanuit kerkelijk centrum 
de Regenboog in de Merenwijk. lk ga 
in gesprek met Cecile Werner die de 
huiswerkbegeleiding drie jaar gele
den heeft opgericht. 

door Marijke van der Kruijt 

Werner vertelt: "De Regenboog 
is een oecumenische geloofsge
meenschap in de Merenwijk en 
als lid van de Algemene Kerkelijke 
Merenwijkraad ben ik betrokken 
bij het beleid van de Regenboog: 
wij willen graag aanwezig zijn in 
de wijk. Ik coordineer het cluster 
'Omzien naar elkaar' en van daar
uit ben ik in contact gekomen met 
het buurthuis Op Eigen Wieken 

Cecile Werner: "We willen heel laagdrempelig blijven, zowel voor de kinderen 
a·ls voor de vrijwilligers" (Foto: pr). 

en ik bedacht me dat ouders altijd 
willen dat het goed gaat met hun 
kinderen op school. Zo kwamen 
we op het idee om een huiswerk
begeleiding op te zetten. Deze 
huiswerkbegeleiding loopt onder
tussen al zo'n drie jaar en is nog 
steeds groeiende." 
"De huiswerkbegeleiding is op 
dinsdag- en donderdagmiddag", 
gaat Werner verder. 'De middag 
wordt verdeeld in twee blokken 
van een uur. Van 15.00 tot 16.00 uur 
zijn groep vier, vijf en zes welkom. 
Van 16:00 tot 17:00 groep zeven 
en acht en de onderbouw van het 
voortgezet onderwijs. De begelei- . 
ding wordt gedaan door vrijwilli
gers vanuit de Regenboog en uit de 
wijk. Het doel is om kinderen die 
thuis niet altijd hulp kunnen krij-

gen bij hun huiswerk te helpen en 
hen een duwtje in de rug te geven. 
Vaak helpen wij hen bij taal of 
rekenen. Kinderen die deelnemen 
komen van allerlei scholen maar 
wonen meestal wel in de Meren
wijk. Via Op Eigen Wieken zijn we 
bekend geworden, maar ook door 
mond-tot-mondreclame." 

lnloopconcert in het 
Groot Auditorium 

"We proberen de huiswerkbegelei
ding zo laagdrempelig mogelijk te 
houden, we willen niet institutio
naliseren. Daarom willen wij ons 
ook niet verbinden aan een school, 
we zijn voor iedereen toegankelijk. 
Dit laagdrempelige geldt zowel 
voor de vrijwilligers als voor de 
leerlingen. We werken vraagge
richt. Ook voor de vrijwilligers is 
het laagdrempelig. Ik maak sche
ma's waar de vrijwilligers zich op 
kunnen inschrijven, zo kunnen 
ze zelf bepalen wanneer ze willen 
komen helpen. Momenteel hebben 
we twintig vrijwilligers, het grote 
deel daarvan is gepensioneerd 
en heeft een achtergrond in bet 
onderwijs. Op dinsdag- en donder
dagmiddag kun je naar binnen 
lopen, je inschrijven en meteen 
deelnemen aan de huiS\verkbege
leiding", besluit Werner. • 


