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Geachte dames en heren, 

Betreft: project PopUpStore 

De leerlingen van groep 8 worden ondernemer! 

De klas van uw kind neemt donderdag 5 en vrijdag 6 maart 2020  op school deel aan het project 
Pop-Up Store van Jong Ondernemen. Jong Ondernemen is hét platform voor educatie van 
ondernemerschap. Zij verzorgen projecten en programma's vanaf het basisonderwijs tot aan de 
universiteit, waarbij jongeren ervaring opdoen op het gebied ondernemerschap. Jong Ondernemen 
vindt dat je ondernemerschap niet in theorie kunt leren, maar het vooral moet DOEN. 

Het project bestaat uit vier dagdelen waarbij de leerlingen hun eigen, fictieve onderneming opzetten 
en in spelvorm ervaren hoe het is om je eigen bedrijf te hebben. Deze dagen is er tevens een echte 
ondernemer aanwezig, die eigen praktijkervaring met de kinderen zal delen. Tijdens het project 
passen de leerlingen theorie, zoals rekenen en taal, toe in de praktijk. Daarnaast draagt het project bij 
aan vaardigheden als presenteren, samenwerken en creativiteit. In een team van 5 á 6 leerlingen 
wordt een product ontworpen, een reclamecampagne gemaakt en worden de producten 'verkocht' aan 
de leerlingen uit een andere groep. 

Tijdens de reclamecampagne mogen de bedrijven gebruik maken van het programma Klasbord, 
waarbij op een veilige manier via het internet informatie kan worden verschaft aan de toekomstige 
klanten. De berichten op Klasbord zijn alleen toegankelijk voor mensen die via de school een 
uitnodiging ontvangen. Reageren op deze, door de leerkracht gecontroleerde, berichten is niet 
mogelijk. 

Ga naar https://web.klasbord.nl, of download de Klasbord-app en registreer via de app! 

Vul de profielgegevens in en u ontvangt automatisch een email met een link om het account te 
activeren. Kies vervolgens voor de optie: 'Volg een bestaande klas!' Om aan te melden bij de klas 
voert u de unieke klascode in: C3Z-KCV 

Er wordt dan een volgverzoek ter goedkeuring verzonden naar de leerkracht. 

Met een vriendelijke groet, 

R.B.J. Waanders 
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