
 

Parentes, dat zijn ouders 

In 2008 is De Piramide gestart met speciale klassen voor 

hoogbegaafden. Vanaf het begin zijn wij hier als ouders sterk bij 

betrokken. Ouders helpen in de klas, ze regelen excursies en ze zorgen 

voor vervoer.  In 2011 hebben wij, in overleg met de school, een 

steunstichting opgericht, met als doel ook financieel ondersteuning te 

bieden. Sindsdien hebben wij een paar duizend euro voor lesmateriaal 

verworven, adviseren wij de school over subsidies en spannen wij ons 

in om, samen met alle Delta-ouders, jaarlijks een excursiepot te vullen. 

Parentes ondersteunt 

Onze school vindt het belangrijk dat onderwijs voor alle kinderen 

toegankelijk is en streeft daarbij naar onderwijs dat bij het kind past. 

Het Delta-onderwijs is voor de school duurder. De Piramide neemt de 

vaste extra’s voor eigen rekening. Parentes heeft met de school 

afgesproken dat wij de mogelijkheden van de leerkrachten om er écht 

wat van te maken, vergroten door excursies te verzorgen en door 

aanvullende lesmaterialen te kopen. 

Parentes maakt mogelijk 

Met het geld dat wij van bedrijven en van ouders krijgen, schaffen wij 

dingen aan, waarvan de leerkrachten door het jaar heen zien dat de 

kinderen ze nodig hebben. Dat kan van alles zijn. Wij zorgden voor 

Lego en Kapla, maar ook voor software voor het selecteren van 

passend rekenwerk. We vervingen  koptelefoontjes en schaakmateriaal 

en kochten voor elke Deltaklas educatieve spellen en interessante 

leesseries. Met de kleurenprinter die we kregen, maken we al enkele 

jaren werkboekjes. En vanaf schooljaar 2013/2014 is er voor de 

hoogbegaafde kinderen vanaf groep 1 een nieuw pakket specialistische 

leermiddelen, dat wij konden aanbieden. 

Voor de excursies kloppen wij jaarlijks aan bij de ouders. Wij vragen 

om een donatie van €50,- per schooljaar, per kind. Hiermee kunnen we 

de kosten voor museumbezoek, gastlessen en materiaal voor 

bijvoorbeeld de technieklessen betalen. 

Parentes staat niet alleen 

Parentes Zoetermeer is onze volledige naam.  We vinden het belangrijk 

dat onze school bij de ontwikkeling van het hoogbegaafden-onderwijs 

niet alleen staat. Daarom zijn wij als stichting aangesloten bij HBoN, de 

landelijke vereniging van steunstichtingen voor hoogbegaafden-

onderwijs. Zo profiteren we van de kennis en de ervaring die elders in 

Nederland worden opgedaan en zijn we als belangengroep beter 

zichtbaar. 

Parentes, dat bent u 

 

 

 

Bestuur 

 

Véronique Schutgens (voorzitter) 

06 22336674 

Erna Luijendijk (secretaris) 

06 44016814 

Marc Horree (penningmeester) 

06  43444271 

Heeft u vragen, u kunt ons altijd 

bellen of mailen. 

 

Parentes komt 3 keer per jaar 

samen.  Alle ouders van Delta-

kinderen én geïnteresseerde 

ouders van groep 1&2 zijn 

welkom. Data vindt u op onze 

website. 

 

Vanaf 1 oktober 2013 is dat: 

www.parentes-zoetermeer.nl 

en verandert ons emailadres 

van: 

vriendenvanleonardozoetermeer@

hotmail.com in 

info@parentes-zoetermeer.nl 

 

Wij informeren graag alle ouders 

via e-mail. Geef daarom z.s.m. uw 

e-mail adres aan ons door. 

 

U kunt Parentes ook ondersteunen 

door uw bestelling bij Bol.com te 

plaatsen, via het Bol.com - logo op 

de website van de school 

 

Heeft u een leuk les-idee, mooi 

materiaal, een interessant 

specialisme of gewoon tijd om iets 

voor school te doen? Laat het ons 

weten! 

 

KvK 51985705 

Bank 1588.21.777 

 

Parentes Zoetermeer heeft in 2011 

onder haar voormalige naam, 

VriendenvanLeonardoZoetermeer,

de ANBI-status verworven.  

 

 

Wij zijn ouders, u bent ouders. Doet u mee? 


