
LEAD

KUNSTPROGRAMMA VOOR KARAKTERVORMING KARAKTER OLUŞUMU IÇIN SANAT PROGRAMI
ART PROGRAM FOR CHARACTER DEVELOPMENT

|   VERTROUWEN   |   RESPECT   |   ZORGZAAMHEID   |   GELIJKHEID   | 
|   BURGERSCHAP   |   VERANTWOORDELIJKHEID   |   ALLES OVERSTIJGENDE SCHOONHEID   |

Door verschillende programma’s zoals 
LEAD, maakt Reckoning gebruik van 

kunst als middel dat verder reikt dan de 
academici, het doelgericht bouwen aan 
karakter en sociale vaardigheden geeft 

meer voldoening aan een vervullend 
leven en sterke samenleving.

LEAD’s naschools programma focust op 
karakterontwikkeling door het maken van kunst. 

WIE:  Kinderen van 9-12 jaar 
WANNEER:  Elke woensdagmiddag 15:00-16:30 

 Begint 4 december 2013 tot 11 juni 2014
*Geen programma tijdens vakantie weken

WAAR: De Honingraat, Slotermeerlaan 103-H 
KOSTEN: €35 per kind voor het gehele programma

*Voor elke tweede (of derde kind) betaalt u €25
CONTACT: LEAD: Trish Webb, trish@reckoning.nl 

 Eigenwijks: Marjolijn van Leeuwen, Marjolijn@eigenwijks.nl

WWW.RECKONING.NL   

BIJVOORBEELD: 
Stripfiguren tekenen 
Fotoalbums creëren 
T-shirt design maken
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Door verschillende programma’s zoals 
LEAD, maakt Reckoning gebruik van 

kunst als middel dat verder reikt dan de 
academici, het doelgericht bouwen aan 
karakter en sociale vaardigheden geeft 

meer voldoening aan een vervullend 
leven en sterke samenleving.

LEAD’s naschools programma focust op 
karakterontwikkeling door het maken van kunst. 

WIE:  Kinderen van 9-12 jaar 
WANNEER:  Elke woensdagmiddag 15:00-16:30 

 Begint 11 december 2013 tot 11 juni 2014
*Geen programma tijdens vakantie weken

WAAR: De Honingraat, Slotermeerlaan 103-H 
KOSTEN: €35 per kind voor het gehele programma

*Voor elke tweede (of derde kind) betaalt u €25
CONTACT: LEAD: Trish Webb, trish@reckoning.nl 

 Eigenwijks: Marjolijn van Leeuwen, Marjolijn@eigenwijks.nl

WWW.RECKONING.NL   

BIJVOORBEELD: 
Stripfiguren tekenen 
Fotoalbums creëren 
T-shirt design maken
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Toestemming publicatie multimedia 

 
Ik verleen hierbij toestemming aan Reckoning en haar partner St. Eigenwijks om gebruik te maken van mijn naam, foto’s 

en video’s  van mijn kind voor de website van Reckoning/ Eigenwijks/Facebook/ YouTube/ Twitter 
 

Getekend: ________________________________     Datum: __________________________________ 
(Handtekening van ouder/verzorger) 

 
Beperkingen (geef aan wat u niet wilt dat gepubliceerd wordt)               
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