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1. De basis ingredienten van het TopGolf Concept
TopGolf is een dynamische opvoedingsplatform, die volop in ontwikkeling is.
De Overheid gaat uit van een ontwikkelingsgericht opvoedingsleer, door ouders, begeleiders,
scholen en leraren, waarbij veel aandacht geschonken wordt aan het procesmatig aanbieden van
een opvoedingsmethodiek bij de jeugd. TopGolf is een verlengstuk van de overheid & de ouders
Het TopGolf Concept leidt het kind tot het beste resultaat. Alle handelingen zijn op dit proces
afgestemd. Veel waarde wordt gehecht aan de persoonlijke en de sociaal-emotionele ontwikkeling,
zodat kinderen in een veilige omgeving de juiste opvoedingsstoffen kunnen ervaren en leren.
Zowel kinderen als ouders en de overheid worden daarin betrokken door middel van projecten,
nieuwsbrieven en tijdens het dagelijkse groeps-gebeuren. TopGolf is een platform waar de kinderen
zich veilig en geborgen weten.
TopGolf is een opvoedingsorganisatie waar kinderen, ouderen & de overheid leren van én met elkaar.

2.

De doelstelling van TopGolf

2.1.1 Waar TopGolf voor staat:
Waar TopGolf voor staan is een vertaling

2.1.3 Visie:
• Kinderen moeten zich veilig voelen bij

van onze uitgangspunten en onze visie.
Onder visie verstaan we een korte

•

TopGolf, de omgeving en in de groep.
TopGolf waardert de hulp, de mening en

•

de inzet van anderen.(overheid, scholen, e.d)
TopGolf wil dat kinderen graag hier leren,

•

zelfstandig opvoeding genieten & samenwerken.
Vanuit een veilig en uitdagend duurzame &

beschrijving van het concept nu en in de
toekomst. Een toekomst die we door hetf
bieden van een opvoedingsconcept willen
bereiken. Dit leggen we vast in hetTopGolf

natuurlijke klimaat zorgen dat er
balans is tussen cognitieve, sociaal-

Concept.
2.1.2 Uitgangspunten TopGolf
• Elk kind is uniek en vormt de toekomst.
• Alle kinderen zijn welkom, ongeacht
kleur, ras of geloof.
• Kinderen kunnen pas leren als ze zich
veilig en prettig voelen.
• TopGolf is een uniek "leerprocesplatform"

•

emotionele en opvoedkundige ontwikkeling.
Een kind dat op het eigen niveau werkt,
werkt gemotiveerd en met plezier.
Topgolf werkt in een open sfeer met de overheid

•

kinderen, ouders en leerkrachten samen.
Kinderen hebben behoefte aan een nieuw en

•

toekomstgericht opvoedingsstructuur.
TopGolf biedt het kind een uniek opvoedings-

•

en dragen een noodzakelijk levensvisie uit. •
TopGolf staat voor respect voor elkaar
en onze omgeving.
Wij besteden aandacht aan waarden en

bevordert TopGolf het samenwerken met

•
•

normen, bewustzijn, sociaal gedrag.
Wij besteden aandacht aan kinderen

meer verdraagzaamheid & acceptatie en respect

•

•

•

•

•

met een specifieke opvoedingbehoefte.
Indien we constateren dat we niet
kunnen voldoen aan de specifieke zorg
die een kind nodig heeft, zoeken we
samen met de ouders naar een passend
alternatief en methode.
Wij brengen de opvoeding naar het kind.
In een aantal gevallen brengen wij het

leerprocesplatform. Binnen dat platform
kinderen, de overheid, leraren en ouderen om
te bewerkstelligen. Het accent ligt op het bevor-

•

deren van sociaal gedrag & communiceren.
Het TopGolf Concept vormt een uidaging voor

•

zowel kinderen, ouderen leraren en de overheid.
TopGolf stimuleert ouderen en de overheid
creatief bij te dragen aan het concept om knel-

•

punten bij de opvoeding helpen op te lossen.
TopGolf biedt de kinderen een duidelijk platform

kind naar de opvoeding in het belang van

die voor de deelnemers werkt als een mogelijke

het kind. Dit kan d.m.v. een persoonlijke

oplossing op weg naar de juiste opvoeding, maar

begeleiding of strategie.
Wij vinden een goed contact met de

•

tevens voelt als een veilige thuishaven.
TopGolf maakt ouders en de overheid duidelijk

ouders, overheid, scholen, leraren en alle

wat wij de kinderen kunnen bieden. Hierbij houdt

geledingen heel belangrijk.
Bij TopGolf zijn begeleiders gezamenlijk

TopGolf rekening met omstandigheden in de

verantwoordelijk voor de opvoeding die

de competenties van het kind en hun toekomst.

wij kinderen bieden.
TopGolf richt zich op de toekomst: nieuwe
opvoedings & leermethoden, communicatie &
golf spelen een rol in het opvoedingsproces.

persoonlijke sfeer, hun omgeving, maar ook met

2.1.4 Duurzaamgericht opvoeding
Waar TopGolf naar streeft: De kern van
Duurzaamgericht opvoeding is een leerprocesplatform dat het kind helpt bij hun
persoonlijke ontwikkeling. Binnen die
doelstelling biedt het TopGolf Concept
sociaal-opvoedings programma die te
verbinden zijn aan onderwijs en vaardigheden
om zo een brede ontwikkeling mogelijk te
maken. De ‘persoonlijke & groep ontwikkeling’
speelt daarbij een belangrijke rol. De zone

van het kind enerzijds en de doelstellingen van
het TopGolf Concept anderzijds. Hier moet
balans in zijn. Het TopGolf Concept heeft een
uniek opvoedings leerprocesplatform ontwikkeld
Maar nog meer dan dat: TopGolf spant zich in om
het kind & ouders verder te helpen, om opgedane
ervaringen en betere opvoedingsmogelijkheden
toe te voegen, te ontwikkelen door doelbewust
situaties uit te lokken, te stimuleren en hierop.

van persoonlijke ontwikkeling wordt
gedefinieerd als het verschil tussen wat

een passend antwoord of proces te bieden.
• De overheid, leraren spelen naast de ouders daarin

het kind zelfstandig leert (het actuele

een belangrijke rol. In het opvoeding proces helpt

ontwikkelingsniveau) en wat het kind leert
met ondersteuning van een volwassene of

het TopGolf Concept het kind om naast begeleiding,

ander kind(eren). Het is een sociaalopvoedings programma waarbij het gaat om

initiatieven te nemen en bij te dragen aan hun
toekomst.
• Communicatie, interactie, reflectie en observatie

het samen ervaren, leren & communiceren.

zijn onlosmakelijk aan het handelen van het TopGolf

Het TopGolf Concept verbindt de deelnemer,

Concept verbonden.

een interactief leerproces met de doelstelling.

TopGolf biedt het kind, ouders, de overheid en de
samenleving "het" leerprocesplatform voor de toekomst.

De belangrijkste kenmerken van het TopGolf
sociaal-opvoedings programma zijn globaal
als volgt samen te vatten:

2.2.

• Ontwikkelingsgericht opvoeding is gericht

van de overheid, "Operatie Jong ". Operatie Jong vormde

Groep 1/2

Het TopGolf Concept is ontwikkeld n.a.v. een inititatief

op een brede persoonsontwikkeling

een totaal pakket aan maatregelen voor de jeugd gericht

(zoals ervaren, onderricht, accepteren,
samenwerken, communiceren, initiatieven

op de toekomst, geheel tengoede van hun ontwikkeling.

nemen, respecteren) die bij het kind altijd

Zie bijlagen: Operatie Jong

verbonden wordt aan kennis, bewustzijn en
vaardigheden (schrijven, lezen, inzicht,
woordenschat enz).
• Het gaat om betekenisvolle leerprocessen;
een thematisch aanbod van sociaalopvoedings gelieerde facetten waarin het
kind op een eigentijdse en toekomstgericht
manier kennis, onderwijs en ervaring opdoen.
• Het aandeel van het TopGolf Concept
bepaalt in hoeverre het opvoedingsleerprocesplatform bijdraagt aan de beoogde
ontwikkeling van het kind(eren).
TopGolf bemiddelt tussen de opvoedings-,
activiteiten, programma's en mogelijkheden

3. TopGolf: een fijne ervaring
TopGolf streeft ernaar de deelnemers zich op de green thuis te laten voelen. Alleen dan
ontwikkelt een kind zich optimaal. TopGolf draagt zorg voor een ongedwongen sfeer
op haar locatie. Er is veel aandacht voor gedragsregels zoals: respect hebben voor
elkaar, luisteren, communiceren, ervaren en accepteren. Gedragsregels bij TopGolf
moeten gerespecteerd worden. Bij ieder opvoedingsprogramma wordt over het hoe
en waarom gepraat. Het begrijpen van het waarom staat voorop, niet de gestelde
regel zelf.
TopGolf beloont gewenst gedrag maar een kind wordt ook altijd gecorrigeerd.
Corrigeren & onderwijzen, omdat het kind moet weten dat hij/zij iets verkeerd heeft
gedaan en dat men daar zelf verantwoordelijk voor is. Wij hopen dat de opvoeding
hem/haar bewust maakt van het feit dat het gedrag moet veranderen.
De correctie is uiteraard afhankelijk van een aantal factoren; het kind, het probleem,
de leeftijd, de begeleider en de situatie.
TopGolf vindt dat uitleg direct gegeven moet worden en duidelijk en zinvol moet zijn.
Hiervoor vragen we ook de medewerking van de ouders, teamleden, etc.
Maatregelen kunnen o.a. zijn:
een probleemoplossend gesprek
even “uit de groep” plaatsen
-

even apart nemen

-

uitleg vragen in groepsverband

-

gesprek in bijzijn van de ouders

-

verwijdering uit het TopGolfproject

Bij TopGolf leren kinderen & ouders niet alleen iets, ze ontwikkelen er ook hun
persoonlijkheid door zelfvertrouwen op te bouwen en zelfkennis te verwerven. Ze
leren om te gaan met elkaar, verdraagzaam te zijn en kennis op te doen van andere
culturen en andere opvattingen.

5.2. Kwaliteits door goed personeel
Om de kwaliteit van de opvoeding te verbeteren zijn niet alleen de TopGolf methoden van belang,
maar juist de mensen die er werken. Aan hen heeft u uw kind toevertrouwd. Zij dragen zorg
voor een optimale ontwikkeling van uw kind en zorgen ervoor dat de methoden zinvol gebruikt
worden. Goede samenwerking en overleg binnen het TopGolfteam zijn daarom van belang.
De maatschappij verandert voortdurend en dus ook de opvoeding. Nieuwe ontwikkelingen
volgen we op de voet.
5.3. Opvoeding kwaliteitsverbetering door een leerprocesplatform
We volgen de ontwikkeling van kinderen middels observaties, objectieve toetsen en dergelijke
en registreren dit in ons leerlingvolgsysteem. Het systeem levert waardevolle aanvullende
informatie op over kinderen zodat er adequaat ingespeeld kan worden op de opvoedingsbehoeften.
Sommige testen die wij gebruiken, worden afgenomen bij een grote groep kinderen verspreid
over het hele land. Daardoor is het mogelijk de vorderingen van kinderen te vergelijken met
leeftijdgenoten in ons land.

9. TopGolf voor het kind & hun
ouders
Een goed contact tussen TopGolf & thuis is
heel belangrijk. Initiatieven hierin komen
zowel van ouders als leerkrachten. Niet
voor niets noemden we al eerder in deze
info een goed contact met de ouders als
een van de zaken die we bij TopGolf
belangrijk vinden. We informeren u niet
alleen over alle gebeurtenissen bij TopGolf,
maar ook over het wel en wee van uw kind.
TopGolf stelt het op prijs als de ouders
ons van belangrijke gebeurtenissen thuis
op de hoogte houden. Een goede
samenwerking tussen TopGolf en thuis
bevordert het welbevinden van een kind.

Het dossier van de leerling moet volgens
TopGolf aan de volgende normen voldoen:
- voldoende, dus noodzakelijk voor het
doel waarvoor ze gebruikt worden;
- ter zake dienend en
- juist en nauwkeurig.
Op de locaties van TopGolf in Nederland
worden de belangrijkste opvoedingsleerprocessen in acht genomen.
Tevens zorgt het TopGolf Concept voor een
deugdelijke en adequate beveiliging van de
gegevens en neemt ze geheimhouding in
acht. De gegevens zullen nooit voor een
ander doel worden gebruikt of ter
beschikking worden gesteld, dan waarvoor
zij zijn verzameld. Met uitzondering van
wettelijke verplichtingen
(onderwijsinspectie, leerplichtambtenaar
en GGD) worden zonder toestemming van
de ouders geen gegevens aan derden ter
beschikking gesteld.
De gegevens worden tot minimaal 2 jaar na
het vertrek van de leerling bewaard, de
zogenaamde bewaartermijn. Na afloop van
deze termijn moeten de gegevens
vernietigd worden.
Recht op informatie
Iedere ouder heeft in principe recht op
informatie van TopGolf over zijn of haar

9.1.

Informatieplicht ouders en
Wet bescherming
persoonsgegevens
Op een school worden gegevens van
leerlingen verzameld en opgeslagen. Ter
bescherming van de privacy bestaat
hiervoor de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp). Volgens deze wet
moet aangegeven worden op welke wijze en
met welk doel de persoonsgegevens
opgeslagen worden.
TopGolf is verantwoordelijk in de zin van
de Wbp, omdat het bestuur de doelen en
de middelen voor de verwerking van de
persoonsgegevens vaststelt.

kind. Dat is ook het uitgangspunt bij TopGolf.
Er zijn echter wel verschillen.
De ene ouder heeft recht op meer informatie
dan de andere. Een enkeling heeft zelfs
helemaal geen recht op informatie. Dat
heeft te maken met de wettelijke
hoedanigheid waarin de ouders verkeren.
Voor ouders die met elkaar getrouwd zijn
of samenwonen en die het gezag over hun
kinderen hebben, is de situatie het
makkelijkst. Zij krijgen steeds gezamenlijk
alle informatie over hun kind.
Voor ouders die gescheiden zijn, die niet
meer bij elkaar wonen en die wel het gezag
hebben, geldt hetzelfde. Zij hebben
allebei recht op alle informatie over hun
kind.

11. Huisregels TopGolf
Eén van de uitgangspunten van TopGolf is dat kinderen met plezier naar TopGolf
gaan. Voor een goede sfeer zijn er huisregels nodig en maken we afspraken
met de kinderen. Geregeld praat het team over de regels. Zo zorgen we ervoor dat
regels bij alle deelnemers hetzelfde zijn, natuurlijk aangepast aan de leeftijd van
het kind.
Kinderen dienen zich te houden aan de gedragscodes
Er zijn regels opgesteld hoe de kinderen zich dienen te gedragen bij TopGolf, op
de ocatie en op de greens. TopGolf leert het kind hoe ze met bepaalde regels
kunnen omgaan.
Verloren en gevonden voorwerpen
Het komt nogal eens voor dat kinderen spullen op de green kwijtraken. Enkele
raadgevingen om dit te voorkomen:
-

Het dragen of meebrengen van sieraden
en dergelijke is voor eigen risico. Laat
ze liever thuis.

- Sportmateriaal mag niet meegebracht
worden, alleen zaken die vooraf met
het team is afgesproken.(tennis, voetbal,
hockeystick of andere spullen)
-

Zet naam in jassen, tassen en andere
sportkleding.

- Doet de fietsen en auto's op slot.
- Leg/hang de fietssleutel op de daarvoor
bestemde plek in de klas.
-

Controleer bij het weggaan of iets
kwijt is.

Indien er toch spullen vermist worden, neem dan direct contact op met TopGolf.

Fruit eten / Schoolgruiten
U kunt uw kinderen fruit, brood, melk, drinken en/of een ander gezond tussendoortje meegeven.

