
Pedagogisch project van Club Noordster 
Club Noordster organiseert activiteiten voor meisjes tussen 9 en 13 jaar om hen te helpen hun 

persoonlijkheid te ontwikkelen en versterken. 

 

Visie 
De oprichters van Club Noordster, evenals de huidige verantwoordelijken, beschouwen de ouders 

als de eerste opvoeders van hun kinderen. Hiervoor kunnen ze rekenen op de hulp van andere 

mensen. Daarom werken ouders en leidsters samen aan hetzelfde project om het beste in de 

meisjes naar boven te halen. 

De clubactiviteiten zullen geïnspireerd worden door Virtuous Leadership®. Deugdzaam 

leiderschap is een systeem gebaseerd op zelfkennis en ontdekking van eigen talenten: met welk 

temperament ben ik geboren? Hoe kan ik werken aan mijn karakter? Hoe kan ik mijn talenten ten 

dienste van de anderen stellen? Onze talenten kunnen we het best ontdekken door nieuwe dingen 

te leren doen.    

In een context buiten school of thuis vinden de jongeren in Club Noordster een plek waar ze zich 

op zowel intellectueel, emotioneel als spiritueel vlak kunnen ontwikkelen. Omdat elke persoon 

uniek is, krijgt ieder zijn eigen coach voor persoonlijke begeleiding. Op deze manier wordt men 

geholpen om zich de vorming eigen te maken. 

De activiteiten bij Noordster zijn ook doordrongen van Christelijke geest. Club Noordster wil 

helpen om, volgens de boodschap van de Heilige Josemaría, stichter van het Opus Dei, Christus te 

ontmoeten in het werk, het gezinsleven en in de dagelijkse bezigheden (www.opusdei.be). 

 

Doelstellingen 
Eén van de doelen is dat elk meisje haar leven in handen zou nemen en leader wordt van haar 

eigen bestaan. Elke activiteit helpt de jongere in het verwerven van deugden zoals blijdschap, 

verantwoordelijkheid, solidariteit, enz. 

Een ander doel is dat de meisjes zouden ontdekken wat echte vriendschap betekent en hoe ze dat 

kunnen beleven. In Noordster wordt er een klimaat van vertrouwen bevorderd waar iedereen 

zichzelf kan zijn. 

 

Activiteiten 
Noordster organiseert twee keer per maand een clubdag met ateliers (knutselen, koken…), 

kunstactiviteiten (dans, fotografie, film…) of sport (rolschaatsen, zwemmen…). Jaarlijks is er ook 

een themaweekend in de winter en een kamp in de zomervakantie. Elk trimester zal de activiteit 

plaatsvinden bij een ander gastgezin van de club. 

Een echte leader neemt zijn eigen verantwoordelijkheden op, en voor de meisjes van Noordster is 

dat hun studie.  Daarom worden de meisjes aangespoord en geholpen om goede studenten te 

worden.  
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