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KADERNOTA BREDE SCHOOL LELYSTAD 2009 - 2012

I. Inleiding.

Vanaf het midden van de jaren '90 kennen we in Nederland het fenomeen "Brede School". Sindsdien
is het aantal brede scholen explosief gegroeid, zowel als het gaat om brede basisscholen als om
brede scholen voor voortgezet onderwijs. Er zijn landelijk op dit moment ongeveer 1350 brede scholen
werkzaam (waarvan ca. 1000 basisscholen en 350 v.o.-scholen).

Oorspronkelijk zijn de brede scholen ontwikkeld als middel om iets te doen aan de bestrijding van
onderwijsachterstanden. Inmiddels is echter duidelijk geworden, dat het brede schoolconcept ook heel
geschikt is om andere doelen dan alleen achterstandenbestrijding na te streven. De Brede School
kent dan ook legio verschijningsvormen, die echter alle minimaal één ding gemeen hebben, nl:
er is sprake van samenwerking tussen één of meer scholen met diverse andere "partijen" ten behoeve
van de ontwikkeling van "hun" kinderen en/of jongeren (en hun ouders en soms nog anderen, zoals
wijkbewoners).

Gelet op het succes en de snelle groei van hun aantal, geven Brede Scholen kennelijk een passend
antwoord op de vraag hoe door middel van samenwerking scholen en andere instellingen beter
kunnen aansluiten bij de drie leefwerelden, waarbinnen kinderen zich ontwikkelen (gezin, school,
buurt), alsmede bij de maatschappelijke ontwikkelingen van de laatste jaren. Voortzetting van het
brede schoolbeleid is opgenomen in het collegeprogramma en het programma "Jeugd Voorop". In de
tussentijdse Beleidsevaluatie MOP 2005-2009 en de bijbehorende continueringstoets is nog eens
nadrukkelijk vastgesteld dat het zaak is het beleid ook na 2009 voort te zetten.

In Lelystad is, op initiatief en onder de regie van de gemeente, reeds sinds het jaar 2001 gewerkt aan
de ontwikkeling van brede scholen. Momenteel zijn er 6 "officiële" brede schoolnetwerken werkzaam,
sommige al gedurende een paar jaar, een enkele nog maar pas en één ervan in een vergevorderd
stadium van oprichting. Het gaat om de volgende 6 netwerken (met daarachter aangeven hoeveel
basisscholen en leerlingen daarbij op de teldatum 1-10-2008 waren aangesloten):

1. brede school Boswijk: 5 scholen 930 leerlingen
2. brede school Waterwijk: 3 scholen 437 leerlingen
3. brede school Jol/Galjoen: " 3 scholen 346 leerlingen
4. brede school Zuiderzeewijk: 3 scholen 468 leerlingen
5. brede school Lelystad-Haven: 1 school 231 leerlingen
6. brede school Atolwijk: 4 scholen 744 leerlingen
totaal: 19 scholen 3156 leerlingen

Gemeenschappelijk kenmerk: ze zijn allemaal "van onderop" tot stand gekomen, zij het op initiatief
van de gemeente . Omdat het brede schoolconcept alleen maar werkt als alle betrokken scholen en
instellingen erachter staan, bereid zijn met elkaar samen te werken en enthousiast mee te werken aan
het bereiken van de doelstellingen, is dat ook de enig juiste manier. Er zijn genoeg voorbeelden te
geven van brede scholen, die - vooral doordat men van bovenaf, bijvoorbeeld op grond van een
gemeentelijke beleidsnota, verplicht is tot samenwerking - niet optimaal functioneren.

Desondanks is gebleken, dat er langzamerhand behoefte is ontstaan aan een beleidsnotitie, waarin
de inhoudelijke, organisatorische en financiële kaders waarbinnen aan de brede schoolontwikkeling in
Lelystad in de komende jaren verder gewerkt dient te worden staan aangegeven. Deze nota beoogt
aan die behoefte tegemoet te komen.

II. Definitie. Wat is een brede school eigenlijk?

Juist omdat de brede school zoveel verschijningsvormen kent en omdat er zeer verschillende
redenen kunnen zijn om ergens in een dorp of een wijk een brede school te ontwikkelen, is het niet
eenvoudig één sluitende definitie van "de" brede school (als begrip) te geven. Bijna iedereen, zelfs
mensen die er vrij dicht bij betrokken zijn, verstaat er iets anders onder en dat kan leiden tot heel veel
misverstanden.
Om er meteen enkele uit de wereld te helpen:



het hoeft niet te gaan om één school: een brede school is altijd een "netwerk" en bij één brede
school kunnen dus heel goed meerdere scholen betrokken zijn;
een brede school kan gehuisvest zijn in diverse gebouwen; huisvesting in één "cluster-
gebouw" of een "multi-functionele accommodatie" (MFA) is niet altijd mogelijk en ook strikt
genomen niet altijd noodzakelijk. Dit wil overigens niet zeggen, dat dergelijke accommodaties
geen belangrijke impuls kunnen geven aan de totstandkoming van een brede school, of dat zij
niet kunnen bijdragen aan het welslagen van een brede school.

Kernwoord in een goede definitie van het begrip "brede school" is samenwerking. En daarnaast gaat
het bij elke brede school, welke doelstelling en invalshoek ook wordt gekozen - zie hoofdstuk IV,
Profielen - minimaal om de ontwikkeling van kinderen en/of jongeren.

Met elke poging om hieraan nog meer voor elke brede school van toepassing zijnde woorden of
begrippen toe te voegen, begeven we ons op het terrein van de doelstellingen en die komen later in
deze nota aan bod. De hier dan ook aangehouden definitie van de brede school is om die reden kort
maar krachtig, te weten:

"Een brede school is een vorm van hechte samenwerking tussen enerzijds één of meer
scholen en anderzijds instellingen en organisaties die bijdragen leveren aan tenminste de
ontwikkeling van kinderen en/of jongeren".

III. Algemene maatschappelijke ontwikkelingen.

ledere school voor primair of voortgezet onderwijs dient rekening te houden met algemene
maatschappelijke ontwikkelingen. Als we de belangrijkste "trends" van de laatste jaren op een rijtje
zetten zal het duidelijk worden dat deze trends de maatschappij - en dus ook het onderwijs - voor
grote opgaven stellen. De brede school is bij uitstek een middel om goed te kunnen inspelen op deze
trends. Het gaat hierbij om trends en ontwikkelingen, die zich overal in Nederland voordoen en die
gelden voor alle scholen in gelijke mate, en om meer plaats- en/of wijkgebonden ontwikkelingen. Bij
deze laatste categorie gaat het veelal om maatschappelijke achterstanden of problemen en is het
mede de taak van met name brede scholen bij te dragen aan het terugdringen daarvan. Het is goed
hieronder de belangrijkste relevante ontwikkelingen en trends nog even te noemen en deze te
rangschikken naar de twee genoemde categorieën:

a. algemene trends en ontwikkelingen:
• als gevolg van de individualisering en toenemende deelname van vrouwen aan het arbeidsproces

is het aantal tweeverdieners sterk gestegen. Dat geldt ook voor het aantal alleenstaande ouders.
Daardoor is er veel meer vraag naar goede (en betaalbare) opvang van kinderen;

• de kenniseconomie stelt hogere cognitieve eisen aan burgers dan vroeger. Hoe kan het onderwijs
de kinderen hierop het beste voorbereiden?

• door de toegenomen mobiliteit en de verminderde invloed en "geslotenheid" van traditionele
verbanden (familie, kerkgenootschap, buurt, sociale groep, zuil), onder andere veroorzaakt door
de opkomst van de informatie- en communicatietechnologie, komen burgers steeds meer in
aanraking met verschillende sociale situaties. Dit vergt meer van de sociale competentie van
mensen dan, pakweg, 50 jaar geleden, toen de sociale structuren nog veel meer gesloten waren;

• burgers worden, vooral op lokaal niveau, steeds vaker betrokken bij de ontwikkeling en de
uitvoering van beleid. Dit vraagt om betrokken en actief participerende burgers;

• veel (rijks-)beleid houdt zich bezig met de ontwikkeling van kinderen en jongeren. De brede school
is een uitstekend middel om die verschillende beleidsterreinen (onderwijsbeleid, Grote
Stedenbeleid, veiligheidsbeleid, jeugdbeleid, sportbeleid, cultuurbeleid) te integreren;

• de huidige maatschappij geeft veel ruimte aan het individu. Het gezamenlijke en sociale is
daardoor wat teveel op de achtergrond geraakt. Het investeren in sociale samenhang in buurten
en zelfredzaamheid van burgers is nodig om een sociale samenleving te behouden.

b. ontwikkelingen, die zich voordoen in bepaalde plaatsenA/vijken:
• door migratie blijven er steeds nieuwe kinderen van allochtone komaf Nederland binnenkomen. Zij

hebben veelal een grote taal- en onderwijsachterstand. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle
kinderen voldoende worden toegerust om zelfstandig in ons land te kunnen functioneren?

• bepaalde groepen kinderen vertonen reeds op jonge leeftijd achterstanden op cultureel gebied, op
het gebied van sport en bewegen en/of op het gebied van de persoonlijke ontwikkeling;



er is een kloof tussen gezinnen waar de autoritaire en directieve opvoedstijl gebruikt wordt, terwijl
in de buurt en op scholen de kinderen wordt geleerd om zelfstandig in een grote mate van vrijheid
zelf keuzes te maken

IV. Profielen.

Elke school, dus ook elke brede school, maakt onderdeel uit van zijn omgeving. Alle scholen hebben
dan ook te maken met de in het vorige hoofdstuk kort aangegeven algemeen maatschappelijke
ontwikkelingen en trends, al is het maar vanwege het feit dat zij sinds 1 augustus 2007 verplicht zijn te
zorgen voor tussenschoolse opvang van hun leerlingen. In de meeste gevallen wordt daartoe een
overeenkomst gesloten met een (commerciële) kinderopvangorganisatie.
Dat is echter nog niet voldoende om te kunnen worden aangemerkt als een "brede school" als
bedoeld in deze nota. Wat immers dan nog ontbreekt is een echte samenwerking tussen het
onderwijs en andere instellingen, op basis van gelijkwaardigheid en gebruikmakend van eikaars
specifieke kwaliteiten en professionaliteit, met het doel op basis van een gezamenlijke visie:

a. een samenhangend antwoord te geven op de vragen, wensen en behoeftes die leven in het
dorp of de wijk waarin men opereert;

b. of te proberen samen een goed op elkaar afgestemde bijdrage te leveren aan de oplossing
van bepaalde problemen in dat dorp of die wijk.

De voor de Brede School zo kenmerkende woorden zijn cursief en vet weergegeven.
Het bovenstaande betekent dat een brede school niet kan of behoort te worden ontwikkeld zónder dat
eerst een goede wijkanalyse is gemaakt. Alleen aan de hand daarvan kunnen scholen en instellingen
een gezamenlijke visie ontwikkelen en kunnen doelstellingen worden geformuleerd die relevant zijn in
relatie tot de wijk waarbinnen een brede school-netwerk haar activiteiten organiseert.

De 6 Lelystadse Brede Scholen hebben allemaal dit traject (wijkanalyse - gezamenlijke visie -
formulering van algemene en specifieke doelstellingen) doorlopen. De uitkomsten ervan zijn uiteraard
per Brede School verschillend, en uitvoerig beschreven in de 6 projectplannen. Het is niet erg zinvol
in deze Kadernota al te diep in te gaan op deze details. Voor wie daarvan toch kennis wil nemen zijn
de projectplannen als bijlage bij deze nota gevoegd.

Over de keuzes die elke brede school moet maken als het gaat om het gezamenlijk formuleren van de
(hoofd-)doelstellingen kan desondanks, in algemene zin, het volgende worden opgemerkt.
De wijkanalyse en de mede daarop gebaseerde gezamenlijke visie bepalen immers, als het goed is, in
belangrijke mate het hoofdkenmerk van elke Brede School. We hebben het dan over vragen als: "wat
willen we samen bereiken? op welke problemen, maar ook kansen richten we ons in het bijzonder?
hoe kunnen we de ontwikkelingskansen van "onze" kinderen en jongeren vergroten? hoe kunnen
"onze" ouders daarbij worden betrokken en wat kunnen we doen om, als dat nodig is, ook iets te
betekenen voor onze buurt of wijk?".

Hoewel elke brede school dus per definitie "uniek" is, kunnen brede scholen heel goed worden
onderverdeeld op basis van een aantal (hoofd-)doelstellingen, ook wel "profielen" genoemd.
Op stedelijk niveau kan worden vastgesteld, dat daarbij het verrijkingsprofiel (het bieden van
optimale ontplooiingskansen aan kinderen op het gebied van - bijvoorbeeld - sport en cultuur) het
meest elementair is. Dat betekent dat elke brede school in Lelystad het bieden van optimale
ontplooiingskansen minimaal als één van de beleidsdoelstellingen in haar programma moet hebben
opgenomen en dat in ieder geval een deel van de activiteiten daarop is gericht. Ook activiteiten,
behorende bij het wijkprofiel (versterken van de sociale cohesie in de wijk door het bieden van
voorzieningen en activiteiten aan buurtbewoners), kunnen op geen enkele brede school ontbreken, zij
het dat de mate waarin dit van belang is van wijk tot wijk erg kan verschillen.

Het hangt van de omstandigheden en de omgeving van de school (wijkanalyse) af of er sprake moet
zijn van een verdieping of nadere specificatie in de richting van één van de volgende profielen:

• het kansenprofiel: het bieden van ontwikkelingskansen aan kinderen en ouders
• het zorgprofiel. realiseren van optimale zorg voor kinderen en gezinnen
• het dagarrangementenprofiel (of: opvangprofiel): het bieden van voldoende en goede

mogelijkheden aan tweeverdieners en alleenstaande ouders voor voorschoolse,
tussenschoolse en naschoolse opvang van hun kinderen.



Elk profiel kent zijn eigen specifieke doelstellingen en bijbehorende maatregelen en activiteiten.
In de praktijk is er echter bij vrijwel alle brede scholen, ook in Lelystad, sprake van een mengvorm.
Toch is vaak één van de genoemde profielen dominant en het is van belang dat alle betrokkenen zich
dat realiseren.

In dit kader is het ook belangrijk te vermelden, dat in Lelystad het realiseren van optimale zorg voor
kinderen en gezinnen - zeker in bepaalde wijken - als hoofddoelstelling voor de brede
schoolontwikkeling wellicht voor de hand liggend zou zijn, maar dat desondanks niet altijd is gekozen
voor het zorgprofiel als zijnde dominant. De reden hiervan is, dat ervan uit wordt gegaan dat hier meer
een taak is weggelegd voor de nieuwe Centra voor Jeugd en Gezin (CJG's), waar de zorg voor
kinderen en gezinnen goed wordt georganiseerd. De buurtnetwerken 12- zullen onderdeel worden van
deze CJG's. Door koppeling van de interne zorgstructuur van de scholen met het externe netwerk
ontstaat er een goed samenhangend aanbod van zorg in en rond de school en in de wijk.

V. Speerpunten van Brede Schoolbeleid.

Hoewel, op basis van een wijkanalyse en de door de samenwerkende partners tot stand gekomen
gezamenlijke visie elke brede school haar eigen profiel en (hoofd-)doelstellingen dient vast te stellen,
is het wel goed in deze Kadernota enkele "speerpunten van beleid" te benoemen. Het zijn
speerpunten, die overigens op elke bestaande brede school in Lelystad al volop aandacht krijgen (zie
de diverse projectplannen) en die bij nog te ontwikkelen brede scholen niet mogen ontbreken.

a. de ontwikkeling van sociale competenties bij kinderen
Het staat wel vast dat een goede sociale ontwikkeling bijdraagt aan een goede ontwikkeling op vele
andere gebieden, waaronder cognitieve en taalontwikkeling. Bepaalde elementen van "sociale
competentie"- zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, motivatie en probleemoplossend vermogen -
vormen zelfs een basisvoorwaarde voor de leerprestaties en vergroten de kans op een succesvolle
schoolloopbaan.
Sociaal competent gedrag is (op termijn) ook belangrijk voor de sociale samenhang in wijken en een
actieve betrokkenheid van bewoners bij hun buurt. Kinderen leren zich van jongs af aan op een
bepaalde manier te gedragen en het investeren in de ontwikkeling van sociaal competent gedrag
(binnenschools en buitenschools) betekent in deze zin ook een investering in de ontwikkeling van
verantwoordelijk en democratisch burgerschap.
De brede schoolactiviteiten op het gebied van sport en bewegen en kunst en cultuur zijn bij uitstek
geschikt voor de ontwikkeling van sociale competentie bij kinderen.

b. opvoedingsondersteuning
Ouders hebben van tijd tot tijd vragen over de opvoeding van hun kinderen. Sommigen kunnen daarbij
extra steun goed gebruiken. Gelet op de invloed van ouders op de opvoeding van hun kinderen biedt
de brede school "opvoedingsondersteuning" aan om zodoende de ontwikkelingskansen van hun
kinderen te vergroten. Oudercursussen als "Opvoeden zo" en "Omgaan met pubers", waarvan de
uitvoering berust bij de jeugdverpleegkundigen van de GGD, behoren onder meer tot het aanbod op
dit gebied.

c. koppeling binnen- en buitenschools leren
Kinderen leren en ontwikkelen zich, veelal spelenderwijs, gedurende de gehele dag. In schooltijd,
maar ook in hun vrije tijd, thuis, in de buurt of op de sportvereniging of de hobbyclub. Het behoort tot
de wezenlijke kenmerken van iedere brede school, dat dit binnen- en buitenschools leren waar
mogelijk en nodig op elkaar aansluit en op elkaar is afgestemd. Daarbij gaat het niet alleen om de
inhoud van de activiteiten en om de hierboven al genoemde ontwikkeling van sociale competenties,
maar ook om bijvoorbeeld het pedagogisch-didactisch klimaat waarbinnen deze activiteiten zich
afspelen. Alleen bij een hechte samenwerking tussen de school en de instellingen die zich
bezighouden met het buitenschools aanbod kan dat worden bewerkstelligd.

d. doorgaande leerlijn
Aansluiting en afstemming van ontwikkelingsprogramma's op elkaar is ook van groot belang bij de
overgang van kinderen van de peuterspeelzaal of de kinderopvang naar de basisschool, van de ene



klas naar de andere en van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Het beleid op het
gebied van de voor- en vroegschoolse educatie (WE) is daarvan een specifiek voorbeeld.
Het realiseren van deze doorgaande leerlijn is overigens een opgave voor alle scholen en instellingen
voor voorschoolse opvang. Het feit dat er binnen het brede school-netwerk al sprake is van een goede
samenwerking tussen enkele van de genoemde "partijen" verhoogt de kans op het daadwerkelijk
realiseren van deze doorgaande leerlijn.

VI. Uitbreiding van het aantal brede scholen in Lelystad?

Een meer algemeen speerpunt van gemeentelijk beleid zou kunnen zijn, dat alle scholen in Lelystad
(op termijn) deel gaan uitmaken van een brede school-netwerk. Daarover wordt het volgende
opgemerkt.
Hierboven is al geschreven, dat geen enkele school zich anno 2008 kan veroorloven geen rekening te
houden met haar omgeving, of niet op enigerlei wijze een beroep te doen op of samen te werken met
andere instellingen die zich bezighouden met "hun" kinderen. Daarmee zijn nog niet alle scholen
"breed" in de zin van deze nota. Het moet immers gaan om een "hechte" samenwerking, om een
gezamenlijke visie en aanpak, om afstemming tussen de activiteiten binnen schooltijd en buiten
schooltijd (verlengde schooldag), om het samen bereiken van in ieder geval de doelstelling de
ontplooiingskansen van kinderen te optimaliseren. De brede schoolambities dienen vanzelfsprekend
te worden opgenomen in het beleidsplan van de school en het schoolwerkplan. Pas dan mag een
school als het ware het predikaat "brede school" voeren.

Een dergelijke samenwerking kan niet "van bovenaf worden opgelegd: ze vooronderstelt de
bereidheid van alle potentiële partners daarin ook daadwerkelijk te investeren. Daarbij moet ook
worden bedacht, dat er momenteel heel veel andere (onderwijskundige) zaken zijn die van de scholen
veel extra tijd en inspanning vergen. Niet alles kan of hoeft gelijktijdig plaats te vinden en het kan in
bepaalde situaties zeker verstandig zijn wat een eventuele brede schoolontwikkeling betreft even "pas
op de plaats" te maken.
Aan de andere kant past hier toch ook de opmerking, dat door deelname aan het brede schoolconcept
-zoals dat in Lelystad inhoudelijk en organisatorisch gestalte krijgt en in deze nota staat beschreven
- de school met een relatief geringe eigen inzet van personeel, tijd en middelen veel extra's kan
bieden aan kinderen, jongeren en ouders en een prominentere rol kan spelen binnen de eigen wijk.

De gemeente zal in de komende jaren zeker initiatieven nemen om, binnen de kaders van deze nota,
het aantal brede scholen in Lelystad (inclusief het voortgezet onderwijs) uit te breiden. Daarbij kan de
voorgenomen ontwikkeling van Multi-functionele accommodaties (Kempenaar, Warande) zeker
helpen, maar ook zonder deze MFA's kunnen heel goed nieuwe brede school-netwerken ontstaan.
Initiatieven vanuit "het veld" zullen zeker worden ondersteund, waarbij het in principe niet uitmaakt
welk "profiel" men daarbij voor ogen heeft.

Zonder draagvlak en enthousiasme bij alle betrokkenen is elke poging om het aantal brede scholen uit
te breiden echter tot mislukken gedoemd en kunnen bestaande brede scholen maar beter worden
opgeheven. Het behoeft geen betoog dat er in dat laatste geval sprake is van een gemiste kans als
het erom gaat kinderen, jongeren, ouders en wijkbewoners extra ontplooiingskansen, ontwikkelings-
kansen, zorg en/of opvangmogelijkheden te bieden. Met name bij de betrokken schooldirecties ligt
hier een bijzondere verantwoordelijkheid.
Overigens is het zo, dat elke uitbreiding van het aantal brede scholen veel tijd en inspanning vergt en
zal leiden tot een vraag naar beschikbaarstelling van meer middelen. Mede om die reden wordt er in
deze Kadernota bewust voor gekozen de uitbreiding van het aantal brede school-netwerken voor de
komende jaren te beperken tot maximaal één per jaar.

VII. Uitvoering in de praktijk. Organisatie. Actiepunten.

Hoe komt een brede school in Lelystad tot stand?
Eerst wordt er, tot nu toe steeds op initiatief van de gemeente, een gezamenlijke visie ontwikkeld. Op
basis van die visie wordt er een "projectplan" geschreven, waarin concreet de (hoofd-)doelstellingen
(het profiel) staan aangegeven, alsmede de activiteiten die worden georganiseerd om deze te



bereiken. Tenslotte wordt per brede school door de deelnemende instellingen een
samenwerkingsconvenant getekend en kdaardooran de brede school daadwerkelijk van start gaan.

Vaak is er bij de start van de brede school nog sprake van een momentopname en moet het
projectplan worden gezien als een ontwikkeldocument. Afhankelijk van de situatie komt het voor, dat
scholen zich in eerste instantie willen richten op de eigen leerlingen en ouders, terwijl het uiteindelijk
toch de bedoeling is de activiteiten te richten op alle kinderen uit de buurt of wijk, en de deuren van de
school ook te openen voor andere wijkbewoners dan "alleen maar" de ouders van de leerlingen.

Zo'n "aanloopfase", waarin men weliswaar van start gaat, maar nog niet in staat is alle doelstellingen
in één keer te realiseren, is begrijpelijk en acceptabel, als er maar sprake is van een ontwikkeling in
de richting van de eigenlijke doelstelling(-en). Wat dit laatste betreft is er een belangrijke rol
weggelegd voor de door de gemeente aangestelde "projectleiders brede school". Samen met
vertegenwoordigers van de deelnemende scholen en instellingen moeten zij ervoor zorgen, dat de
doelstellingen ook daadwerkelijk worden gehaald. Zij spelen ook een belangrijke rol bij de evaluatie,
waarover in elk projectplan nadere afspraken zijn gemaakt.

In de discussies die in de achterliggende periode over het Brede School-beleid in Lelystad met een
groot aantal direct betrokkenen is gevoerd en ook tijdens de Brede School-conferentie op 29
september 2008, is meermalen aangegeven dat deze "sturing-op-afstand" - d.w.z. door een
gemeentelijk projectleider - weliswaar tot nu toe redelijk gewerkt heeft, maar ook haar nadelen heeft.
De betrokkenheid van met name de scholen bij "de brede school" blijft daardoor veelal achter bij de
verwachtingen, men (schooldirecties en schoolteams) neemt soms nog te vaak een te afwachtende
houding aan als het gaat om dit onderwerp, het gevoel een "echte" brede school te zijn ontbreekt bij
sommige leerkrachten. De werkelijke doelstellingen - en mogelijkheden! - van de brede school zijn
vaak onvoldoende bekend, met als gevolg dat het nog te veel wordt gezien als een onderwerp dat
"van bovenaf opgelegd" is en alleen maar extra werk oplevert. Extra werk dat misschien wel ten koste
gaat van de kerntaken van de school!

De huidige brede scholen in Lelystad zijn zonder uitzondering met veel enthousiasme van de kant van
de schooldirecties en enkele betrokken groepsleerkrachten gestart, maar na verloop van tijd treedt
bijna altijd een fase in van routine, van aandacht voor "de verkeerde dingen" (administratieve zaken,
vergadermoeheid) in plaats van doorontwikkeling op basis van nieuwe ideeën en het verder
verwezenlijken van de zelfgekozen doelstellingen. Van de gemeentelijke projectleiders kan niet of
nauwelijks worden verwacht dat zij, hoezeer zij ook hun best doen, dit proces kunnen ombuigen.

Het gevaar is natuurlijk dat "de brede school" een langzame dood sterft of hoogstens voor een
enkeling nog belangrijk is als het gaat om vergroting van de ontwikkelingskansen van de kinderen.

Het is van groot belang dit signaal thans op te pakken en maatregelen te nemen om het tij te keren.
Tijdens de eerder genoemde conferentie zijn daartoe goede suggesties gedaan, die in deze
Kadernota worden overgenomen. Het gaat om de volgende aanbevelingen, die tevens de
belangrijkste actiepunten vormen voor de beleidsuitvoering in de komende periode:

a. Het is aan te bevelen te komen tot herijking van het Brede school-beleid in Lelystad.
Concreet betekent dit, dat met alle bestaande brede scholen in de komende periode
gesprekken zullen worden gevoerd om doelstellingen, knelpunten, ambities en mogelijkheden
opnieuw tegen het licht te houden. Met name de schooldirecties zullen bij die gesprekken een
centrale rol krijgen als het gaat om vragen als: hoe kunnen we uitgroeien tot een "echte" brede
school, hoe kunnen we de mogelijkheden van de brede school beter dan tot nu toe benutten
en hoe kunnen we ervoor zorgen dat het brede school-concept een logisch en waardevol
onderdeel uitmaakt van de reguliere onderwijstaken? Het behoeft geen betoog dat bij die
gesprekken - voor zover aanwezig - gebruik zal worden gemaakt van de evaluaties (zie
hoofdstuk VI: Kwaliteitscriteria);

b. Daarnaast zal een keurmerk brede school worden ingevoerd als "bewijs" dat men voldoet
aan de kwaliteitscriteria (zie hoofdstuk VI). Dit moet nog verder worden uitgewerkt. De
gedachten gaan uit naar een systeem, waarbij het al dan niet hebben van dit keurmerk van
invloed is op de hoogte van het beschikbare brede school-budget;

c. De verantwoordelijkheid voor het welslagen van het brede school-beleid wordt binnen
afzienbare tijd overgedragen van de gemeentelijke projectleiders naar de schooldirectie(s).



De directeur van de brede school (c.q. één van de schooldirecteuren van de scholen die deel
uitmaken van een brede school-netwerk) krijgt de regierol voor wat betreft de uitvoering van
het brede school-beleid, stuurt aan, zit brede school-vergaderingen voor, krijgt het beheer
over het brede school-budget, en is aanspreekpunt voor collega-scholen, instellingen en de
gemeente. Hij of zij wordt met andere woorden de eindverantwoordelijke;

d. Om de onder c genoemde extra taak te kunnen uitvoeren krijgt elke eindverantwoordelijke
directeur gedurende één dag in de week de beschikking over een brede school-ondersteuner.
Te denken valt aan een medewerk(st)er die - onder aansturing van de eindverantwoordelijke
directeur-zelfstandig veel organisatorische, administratieve en financiële brede school-taken
kan afhandelen. De hiermee gepaard gaande salariskosten zullen worden betrokken bij de
nadere besluitvorming rond de uitvoering van de "combinatiefuncties Impulsmaatregel brede
scholen, sport en cultuur" (zie hoofdstuk IX).

De "Menukaart" brede scholen.
Een belangrijk middel om de brede schooldoelstellingen waar te maken, is het organiseren van
activiteiten voor kinderen, jongeren, ouders en wijkbewoners. Daartoe is een "Menukaart" (en een
bijbehorend inschrijfformulier) ontwikkeld, waarin per brede school en per kwartaal alle brede school-
activiteiten staan aangegeven. Het behoeft geen betoog dat het gaat om activiteiten binnen en buiten
schooltijd, in het "eigen" schoolgebouw, op het "eigen" schoolplein, maar ook om activiteiten die elders
(in de wijkgymzaal, in een andere school, in het buurtcentrum, etc.) plaatsvinden.

De Menukaart is nog maar net ontwikkeld, maar lijkt een goede methode om alle betrokkenen op de
hoogte te stellen van wat de brede school allemaal te bieden heeft.
Een voorbeeld-Menukaart + inschrijfformulier is opgenomen in de bijlagen bij deze nota.

Het kost elk kwartaal heel veel tijd en moeite om de Menukaarten samen te stellen en op tijd gereed te
hebben. Er kan vanuit worden gegaan dat een "brede school-ondersteuner", als hierboven wordt
aanbevolen, wat dit betreft belangrijk werk kan verrichten.

VI. Kwaliteitscriteria.

In een aantal projectplannen zijn ze al opgenomen: de landelijk ontwikkelde "kwaliteitscriteria"
waaraan brede scholen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de voornamelijk door de
gemeente beschikbaar gestelde extra middelen, (zie hoofdstuk VIII).

Het gaat, samengevat, om de volgende criteria:
er moet sprake zijn van een gezamenlijke visie
het kind moet centraal staan
de ouders moeten bij de brede school worden betrokken
er moet sprake zijn van maatwerk in de wijk
er moet sprake zijn van multidisciplinaire samenwerking
er moet sprake zijn van een doorgaande lijn in de werkwijze van de betrokken organisaties

- van de in de brede school werkzame personen wordt een nieuwe professionele houding
verwacht
er moet sprake zijn van een structurele aanpak: de continuïteit van de brede school moet
gewaarborgd zijn
er is voldoende en goede ruimte (accommodatie) beschikbaar
de resultaten van de brede school moeten door middel van evaluatie in beeld worden
gebracht.

Wat dit laatste betreft: aan een "echte" evaluatie - die verder gaat dan het verzamelen van
kwantitatieve gegevens omtrent de deelname aan bepaalde brede school-activiteiten, of dan
tevredenheidsonderzoeken - zijn de brede scholen in Lelystad nog niet of nauwelijks toegekomen.
Het is ook buitengewoon lastig om hiervoor een goede methode te vinden. Om een voorbeeld te
geven: hoe meet je de beoogde toegenomen sociale competentie bij kinderen? En als dat al te meten
valt, wat is dan de invloed geweest van het gevoerde beleid?
Ook landelijk bevindt zich de ontwikkeling van een "brede school-monitor" nog in de kinderschoenen.
Vanzelfsprekend zullen deze landelijke ontwikkelingen nauwgezet worden gevolgd en zullen ook



initiatieven worden genomen om te komen tot een betere monitoring. Van belang hierbij is dat door de
gemeente Lelystad in 2009 zal worden deelgenomen aan de "Benchmark Jeugdbeleid" (inclusief
Centrum voor Jeugd & Gezin en Brede School). Het onderwerp "monitoring" zal daarbij ongetwijfeld
aan de orde komen.
Vooralsnog zullen in ieder geval de bestaande evaluatie-activiteiten worden voortgezet en waar
mogelijk verbeterd.

De uitgewerkte kwaliteitscriteria zijn als bijlage toegevoegd aan deze Kadernota met de bedoeling ze
van toepassing te verklaren op alle bestaande en nog te ontwikkelen brede scholen in Lelystad.

IX. Het BOS-project; de Impulsmaatregel Brede Scholen, Sport en Cultuur.

Door deel te nemen aan het zg. "BOS-project" (BOS = Buurt, Onderwijs en Sport) is er in Lelystad, tot
en met het jaar 2009, veel rijkssubsidie beschikbaar voor uitbreiding van het sport- en beweegaanbod
aan kinderen.
Om dit te realiseren worden de volgende deellijnen uitgevoerd:

• het uitbreiden van de bestaande bewegingsactiviteiten binnenschools door het aanstellen van
extra vakleerkrachten basisonderwijs

• het versterken van het naschools aanbod verlengde schooldag brede basisscholen
• het vergroten van het aanbod scholierensport door meer verenigingen te laten participeren
• het bij verenigingen ontwikkelen van een aanbod dat past bij de beweegvraag van kinderen
• het versterken van de samenhang door het aanstellen van een coördinator

Als gevolg van deze tijdelijke subsidieregeling heeft een aantal brede scholen het bewegingsonderwijs
als "vak" ingevoerd of uitgebreid. Deze scholen hebben zich bereid verklaard na te gaan of dit vanaf
2010 volledig kan worden bekostigd uit hun reguliere formatiebudget. Inmiddels is wel duidelijk, dat dit
voor een aantal scholen niet zal lukken. Nagegaan zal worden of en in hoeverre de realisering van
"combinatiefuncties Impulsmaatregel brede scholen, sport en cultuur" (zie hierna) hier soelaas kan
bieden.
Daarnaast is het sportwijkwerk versterkt en wordt er intensief samengewerkt tussen de verenigingen,
het sportwijkwerk en het bewegingsonderwijs om het beweegaanbod te vergroten en te versterken. Dit
heeft er inmiddels toe geleid, dat aan alle brede scholen momenteel het predikaat "Sportieve Brede
School" is verstrekt.

Min of meer als gevolg van onder meer het BOS-project is in augustus 2007 - op grond van een
overeenkomst tussen de ministeries van OCW, VWS, de VNG en NOC/NSF en de Cultuurbond -
verschenen de "Impulsmaatregel Brede Scholen, Sport en Cultuur". Eén van de doelstellingen van
deze Impulsmaatregel is versterking van de brede schoolontwikkeling in die gemeenten, die zich op
basis van vrijwilligheid bereid hebben verklaard tot realisering van een aantal "combinatiefuncties".
Daartoe ontvangen zij een structurele vergoeding via het gemeentefonds, maar hebben zij zich ook
verplicht tot co-financiering van - uiteindelijk - 60% van de hiermee verband houdende structurele
kosten.

Met één uitzondering hebben alle zg. "G31-gemeenten" (waaronder Lelystad) aangeven vanaf 2008 in
aanmerking te willen komen voor extra rijksuitkering, in ruil voor de verplichting de genoemde
combinatiefuncties ook daadwerkelijk te realiseren. De co-financieringsverplichting geldt vanaf het jaar
2009 en de consequenties daarvan zijn meegenomen in de voorstellen voor de Voorjaarsnota 2008.
Daarbij is als uitgangspunt vastgesteld, dat de totale hiermee verband houdende middelen als volgt
zullen worden aangewend:

50% voor structurele financiering van de tot nu toe op basis van tijdelijke middelen (GSB,
BOS-project) aangestelde Brede Schoolfunctionarissen;
50% voor het creëren van (structurele) nieuwe functies.

Het gaat bij combinatiefuncties om personen, die in dienst zijn bij één organisatie, maar
werkzaamheden verrichten voor verschillende sectoren. Te denken valt aan de combinaties
onderwijs-sport, onderwijs-opvang, onderwijs-cultuur, en dergelijke. Hoewel er nog vele - met name
juridische en arbeidsrechtelijke - problemen moeten worden opgelost, biedt deze impulsmaatregel
heel veel mogelijkheden als het gaat om versterking van het brede school-beleid in Lelystad, en ook
om de andere doelstellingen (versterking van sportverenigingen, het bieden van een dagelijks sport-
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en beweegaanbod aan kinderen, het kinderen laten kennismaken met/gelegenheid geven tot
beoefenen van kunst en cultuur) te realiseren.
Een deel van de middelen is daarnaast bestemd voor de ontwikkeling van brede scholen voor
voortgezet onderwijs.

Concreet gaat het in Lelystad om maar liefst 6 combinatiefuncties (fte's) in 2008, uit te breiden naar in
totaal 12,6 combinatiefuncties (fte's) in 2012.

De mogelijkheden en "spelregels" van de Impulsmaatregel zijn omschreven in de in de zomer van
2008 vastgestelde "Discussienota Impulsmaatregel / combinatiefuncties" en inmiddels uitvoerig
besproken - onder meer tijdens de Werkconferentie van 29 september 2008 - met daarvoor in
aanmerking komende instellingen. Op korte termijn wordt in dit kader gestreefd naar de aanstelling
van:
1. een makelaar onderwijs - sport (1 fte);
2.verenigingsondersteuners onderwijs - sport (3,5 fte), ten behoeve van verenigingen die deelnemen
aan brede school-activiteiten en ten behoeve van de uitbreiding van het sportsteunpunt van het
Sportbedrijf met 0,5 fte;
3. een makelaar onderwijs - kunst & cultuur. (1 fte).

Binnenkort zal het initiatief worden genomen om te komen tot een bestuurlijke samenwerkings-
overeenkomst, op basis waarvan deze combinatiefunctionarissen ook daadwerkelijk kunnen worden
aangesteld. Daartoe zijn immers nog heel wat "technische" zaken te regelen, zoals: werkgeverschap,
aansturing, taakomschrijving, rechtspositie, werving & selectie, en dergelijke.
Bij de verdere implementatie zal gebruik worden gemaakt van de producten en adviezen van de
speciaal hiervoor in het leven geroepen landelijke "Taskforce Impulsmaatregel".

Later dit jaar of met ingang van het jaar 2010 is het de bedoeling over te gaan tot (structurele)
aanstelling van "brede school-ondersteuners" (1,2 fte), sportwijkwerkers, "extra" vakleerkrachten
bewegingsonderwijs ten behoeve van de brede scholen, en klasse-assistenten/opvangmedewerkers.

Inhoudelijk wordt nog opgemerkt, dat de Impulsmaatregel - waarin nogal sterk de nadruk ligt op
versterking van de brede schoolontwikkeling via veel aandacht voor sport/bewegen en cultuur - heel
goed past bij een brede schooldoelstelling, die ook in Lelystad - getuige de bestaande projectplannen
- steeds belangrijker wordt gevonden, te weten de ontwikkeling van de sociale competentie van
kinderen. Sport en cultuur zijn bij uitstek terreinen, die daaraan een goede bijdrage kunnen leveren
(naast bijvoorbeeld de ontwikkeling tot goed democratisch burgerschap van kinderen). Tenslotte
strookt het streven om - via de combinatiefuncties - te komen tot een dagelijks sport- en
beweegaanbod aan kinderen geheel met de toenemende aandacht voor het ontwikkelen van een
gezonde leefstijl (inclusief gezonde voeding) bij kinderen.

X. De financiën. Het gaat om een structurele aanpak.

Tot en met het jaar 2009 wordt het brede schoolbeleid in Lelystad hoofdzakelijk gefinancierd met
GSB-middelen. Het gaat momenteel om een bedrag van in totaal ca. € 330.000,- per jaar.

Per leerling is in 2009 ca. € 90,00 beschikbaar, onderverdeeld over de volgende activiteiten:

- Sport en spel: € 26 (GSB)
Kunst en cultuur: € 23 (GSB)
Opvoedingsondersteuning: € 8 (GSB)
Ontwikkeling sociale competentie: € 6 (GSB)

- Opvang en kinderparticipatie: € 24 (budget Sociaal-Cultureel Werk/GSB)
PR-activiteiten: € 3 (GSB)

Totaal: € 90

Het aantal leerlingen in 2009 (prognose) van de thans deelnemende scholen bedraagt, afgerond,
3350. Het totaal benodigde budget bedraagt dan:



- 3350 lln. x€ 90 is €301.500,-
- Bij: Buurtnetwerken: € 20.000,- (GSB)
- Bij: Brede School Algemeen: € 10.000,- (GSB)

Totaal: €331.500,-

Financiering na 2009:
Vanaf het jaar 2010 komen de kosten van de brede school in principe ten laste van de algemene
middelen van de gemeente Lelystad. Naar aanleiding van de continueringstoets GSB-maatregelen is
bij de Najaarsnota 2008 besloten, dat het brede school-beleid ook na 2009 dient te worden voortgezet
en dat daarvoor een jaarlijks budget van € 330.000,- nodig is. Inmiddels is bekend dat het GSB-beleid
(in aangepaste vorm) zal worden voortgezet en dat Lelystad ook na 2009 in dit kader op veel extra
middelen kan rekenen. Echter, naar thans valt te voorzien kunnen omtrent de hoogte en de besteding
van deze middelen pas bij de Voorjaarsnota 2009 definitieve voorstellen worden gedaan.
Dat geldt dus ook voor de financiële consequenties van continuering van het brede school-beleid
vanaf 2010.

De financiële consequenties van de "Impulsmaatregel" (deel co-financiering door de gemeente) zijn
meegenomen bij de voorjaarsnota 2008.
Daarbij wordt aangetekend, dat op de onderdelen sport en spel, kunst en cultuur en opvang en
kinderparticipatie, althans voor zover het gaat om salariskosten, met gebruikmaking van de
mogelijkheden van de Impulsmaatregel (zie hoofdstuk VII) vanaf 2009 belangrijke besparingen in de
totale begroting Brede Schoolbeleid zullen kunnen worden gerealiseerd.

Het is nog niet mogelijk de "inverdieneffecten" van de Impulsmaatregel exact aan te geven. Pas als de
daarin genoemde combinatiefuncties zijn gerealiseerd of "ingepland" voor de wat langere termijn, kan
hierover echte duidelijkheid worden geven. Wel is bij de Voorjaarsnota 2008 als taakstelling
geformuleerd, dat de "Impulsmiddelen" voor 50% zullen worden ingezet voor het structureel maken
van bestaande Brede School-functies en voor de andere 50% voor het realiseren van nieuwe functies,
dan wel uitbreiding van bestaande functies.

Uiterlijk bij de Voorjaarsnota 2009 zal een samenhangend voorstel kunnen worden ingediend tot:
structurele financiering van het brede schoolbeleid,
met daarbij betrokken de middelen die nodig zijn voor de co-financiering van de Impulsmaatregel
door de gemeente,
inclusief de in verband met de Impulsmaatregel te ontvangen structurele rijksuitkering,
en de middelen, verband houdende met de voortzetting van het GSB-beleid na 2009 (in
aangepaste vorm).

Op dit moment moet worden volstaan met het volgende globale financiële overzicht van de
beschikbare en benodigde middelen die beschikbaar dan wel nodig zijn om in periode 2009 tot en met
2012 het brede schoolbeleid structureel te kunnen voortzetten c.q. uit te breiden:
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Meerjarenbegroting Brede Schoolbeleid Leleystad, periode 2009 - 2012

beschikbaar:

saldo voorgaand jaar:

GSB-middelen

Impulsmaatregel (VJN 2008)

(alg.uitk. + gem. co-financiering)

Totaal inkomsten:

uitgaven:

begroting per jaar:

(incl. structureel maken bestaande

brede schoolfunctionarissen)

bij: uitbr. combinatiefuncties**)

bij: uitbreiding met 1 brede

school per jaar (500 lln.)

Totaal uitgaven:

Saldo inkomsten/uitgaven:

(2008)

330.000

268.751

598.751

330.000

330.000

268.751

2009

268.751

330.000 *)

341.902

940.653

346.190

170.951

517.141

423.512

2010

170.951

330.000 *)

466.667

967.618

363.434

233.333

46.000

642.767

324.851

2011

324.851

330.000 *)

516.667

841.518

385.287

258.333

98.510

742.130

99.388

2012

99.388

330.000 *)

569.054

998.442

395.577

284.527

155.265

835.369

163.073

*) conform voorstel
continueringstoets GSB (NJN
2008)
**) 50% van de middelen
Impulsmaatregel

Opgemerkt wordt nog dat de gemeenteraad bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2009 eveneens
zal worden voorgesteld voor het brede schoolbeleid in Lelystad een bestemmingsreserve in te stellen.

X. Samenvatting.

Zowel op basis van landelijke ontwikkelingen, als gelet op de tot nu toe in Lelystad opgedane
ervaringen is het van belang het brede schoolbeleid in de komende jaren voort te zetten, te versterken
en structureel te financieren. Deze nota geeft een aantal Kaders aan waarbinnen die ontwikkeling
verder gestalte dient te krijgen.

Daarbij geldt de volgende definitie van "de brede school":
"Een brede school is een vorm van hechte samenwerking tussen enerzijds één of meer
scholen en anderzijds instellingen en organisaties die bijdragen leveren aan tenminste de
ontwikkeling van kinderen en/of jongeren".

Hoewel het initiatief vaak elders ligt (veelal bij de gemeente), dient de concrete ontwikkeling van een
brede school "van onderop" tot stand te komen.

Elke brede school in Lelystad komt tot stand via het doorlopen van de volgende stappen:
1. het maken van een wijkanalyse
2. het opstellen van een gezamenlijke visie
3. het opstellen van een projectplan
4. de ondertekening van een samenwerkingsconvenant door alle deelnemende instellingen.

Elke brede school in Lelystad heeft minimaal een activiteitenaanbod dat past bij het "verrijkingsprofiel"
(het bieden van optimale ontplooiingskansen aan kinderen op het gebied van sport en cultuur) en - in
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meer of mindere mate - het "wijkprofiel" (versterken van de sociale cohesie in de wijk door het bieden
van voorzieningen en activiteiten aan buurtbewoners). Afhankelijk van met name de wijkanalyse wordt
daarnaast, bij hét begin van de ontwikkeling tot een brede school, indien nodig / wenselijk een keuze
gemaakt uit één van de volgende "profielen":

a. kansenprofiel
b. zorg profiel
c. opvang profiel

In de praktijk zal er overigens altijd sprake zijn van een mengvorm, met één van de genoemde
profielen als dominant voor de brede school in kwestie.

Voor de periode 2009 tot en met 2012 worden de volgende speerpunten van beleid vastgesteld:
In de komende periode wordt op alle brede scholen in Lelystad aandacht besteed aan in ieder geval
de volgende 4 onderwerpen (4 "speerpunten van beleid ):

1. de ontwikkeling van de sociale competentie bij kinderen
2. opvoedingsondersteuning
3. de koppeling tussen binnen- en buitenschools leren
4. de doorgaande leerlijn

Voor de periode 2009 tot en met 2012 worden de volgende actiepunten vastgesteld:
Actiepunt 1:
Voor de uitvoering van het brede schoolbeleid wordt tot nu toe per brede school-netwerk een
projectgroep in het leven geroepen, waarin alle deelnemende partners zijn vertegenwoordigd. Aan het
hoofd van elke projectgroep staat een gemeentelijk projectleider. In de loop van het jaar 2009 zal,
onder meer aan de hand van de tot nu toe beschikbare evaluaties, worden gewerkt aan een
"herijking" van het brede school-concept in Lelystad, waarbij de doelstellingen, ambities,
mogelijkheden en knelpunten per bestaande brede school opnieuw ter discussie zullen worden
gesteld. Bij deze herijking spelen de schooldirecties een centrale rol.

Actiepunt 2:
Gelijktijdig met het "herijkingsproces" zal worden gewerkt aan het overdragen van de
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het brede school-beleid van de gemeentelijke
projectleiders naar de schooldirecties. Per brede school(-netwerk) wordt één van de schooldirecteuren
de eindverantwoordelijke (de "trekker"). Als compensatie voor de hiermee verband houdende extra
taken krijgt elke eindverantwoordelkijke directeur gedurende één dag per week een "brede school-
ondersteuner".

Actiepunt 3:
Voor alle brede scholen in Lelystad zijn de in deze nota aangegeven "kwaliteitscriteria" van
toepassing. Na elke twee jaar vindt evaluatie en rapportage aan het gemeentebestuur plaats, onder
verantwoordelijkheid van de eindverantwoordelijke projectleider of schooldirecteur. Als aan deze
kwaliteitscriteria wordt voldaan wordt een "keurmerk brede school" verleend. Dit keurmerk is van
invloed op de hoogte van het aan de brede school te verstrekken budget. In de loop van het jaar 2009
zal deze systematiek verder worden uitgewerkt.

De brede schoolactiviteiten worden aangegeven op "Menukaarten", die per kwartaal worden
geactualiseerd en op basis waarvan kan worden ingeschreven voor de activiteiten

De scholen die deel uitmaken van een brede schoolnetwerk nemen de ambities op in het beleidsplan
van de school en in het schoolwerkplan.

Gestreefd wordt naar uitbreiding van het aantal brede scholen in Lelystad met (maximaal) één per
jaar. Daarbij zal nadrukkelijk ook de ontwikkeling van een brede school voor voortgezet onderwijs
worden betrokken.

De huidige financiering van het brede schoolbeleid met tijdelijke middelen (GSB-gelden) zal uiterlijk
vanaf het jaar 2010 moeten worden omgezet in een structurele financiering. Daarbij zullen
nadrukkelijk de middelen worden betrokken die beschikbaar c.q. nodig zijn voor de uitvoering van de
"Impulsmaatregel Brede School, sport en cultuur". Bij de gemeentelijke Voorjaarsnota 2009 zal een
samenhangend voorstel worden ingediend tot:

a. structurele financiering van het brede schoolbeleid
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b. met daarbij betrokken de middelen die nodig zijn voor de co-financiering van de
Impulsmaatregel door de gemeente
c. de in verband met de Impulsmaatregel te ontvangen structurele rijksuitkering.
d. en de verwachte voortzetting in aangepaste vorm van het GSB-beleid na 2009.

BIJLAGEN.

1. Voorbeeld projectplan.
2. Voorbeeld Menu-kaart + inschrijfformulier.
3. Kwaliteitscriteria.
4. Meerjarenbegroting uitgaven brede scholen 2009-2012.

Jr
j

13



Indrukken uit Zweden: studiereis Brede School in Stockholm en omgeving, 9-12 december

2008

Deelnemers namens de gemeente Lelystad:
J. Wissink, beleidsmedewerker onderwijshuisvesting & brede school
W. de Jager, wethouder stedelijk onderwijs

Het voert te ver om een uitgebreid verslag over de studiereis te schrijven, maar het is wel goed
enkele indrukken die we in Stockholm tijdens deze geslaagde studiereis hebben opgedaan, vast
te leggen. De concrete uitwerking zal in de van toepassing zijnde beleidsnotities een gepast
plekje krijgen.

Het geeft tevens aan, dat het wel degelijk zin heeft af en toe (gericht) "over de grens" te kijken
om daarmee in ieder geval nieuwe inspiratie op te doen voor waar we in Lelystad mee bezig
zijn, alsmede om met andere betrokkenen bijna vier dagen lang van gedachten te wisselen over
hun werk "thuis". Zeker als het gaat om een onderwerp als "de brede school", in Nederland
immers overal een actueel onderwerp (dat overigens overal, op basis van de eigen lokale
omstandigheden en mogelijkheden, "anders" wordt ingevuld). Lokaal maatwerk dus, en zo hoort
het ook!

Zweden is, zo is gebleken, voor ons een "voorbeeldland" als het gaat om de integratie tussen
kinderopvang en onderwijs. We hebben hiervan, zowel organisatorisch als in de facilitaire sfeer
(gebouwen), prachtige voorbeelden gezien. Deze voorbeelden zijn trouwens niet gemakkelijk in
Nederland te kopiëren! Daarvoor is het onderwijs- en opvangsysteem in Zweden te verschillend
van het onze.

Heel kort: de jongste kinderen gaan naar de "voorschool" (tot 6 jaar), de "basisschool" is er over
het algemeen voor 6-15 jarigen en pas daarna gaat men naar het "gymnasium" (= ons
voortgezet onderwijs).
Directe gevolgen hiervan zijn:

- de (definitieve) beroepskeuze, of de keuze welk v.o. wordt gevolgd, vindt veel later plaats
dan bij ons;

- heel consequent wordt er vanaf 0 - 1 5 jaar gewerkt aan de zelfstandigheid van de
kinderen en wordt er een haast weldadig aandoende "vriendelijke" discipline bijgebracht,
waar de kinderen alleen maar baat bij hebben. (Dit doet denken aan de term "liefdevolle
verwaarlozing" die Evelien Tonkens gebruikte op het LPB-congres gehouden in Lelystad
in het najaar van 2008.) Een studiehuis-achtige aanpak voor 14-15 jarigen levert, voor
zover dat voor ons te beoordelen was in zo korte tijd, geen enkel probleem op,
integendeel zelfs. Dat komt ongetwijfeld doordat deze kinderen van jongs af aan in een
dergelijk systeem zijn opgevoed en opgegroeid. De methode is als het ware
geïnternaliseerd.

Kinderen die op hun 2e of 3e ook bij stromende regen "gewoon" buiten spelen tijdens het
speelkwartier, hun laarzen en natte kleren daarna vanzelfsprekend zelf- zonder hulp! -
uittrekken en opbergen. De kinderen trekken vervolgens in school huns schoolsokken o f -
schoenen aan, waarmee ze niet buiten vertoeven. Verder beslist geen (overdreven)
veiligheidsmaatregelen op het ook na schooltijd opengestelde schoolplein zoals bij ons: dat kan
ook moeilijk vanwege de vaak rotsachtige gesteldheid van het terrein, maar de sfeer is er ook



naar: als je valt doe je je pijn, dan moet je maar beter uitkijken - natuurlijk zijn de speeltoestellen
zelf wel veilig.

Ook de gezamenlijke (warme) maaltijden om een uur of 12.00 waarbij het geen puinhoop wordt,
iedereen (kinderen én volwassenen) netjes op zijn beurt aanschuift aan het lunchbuffet, zonder
geschreeuw of troep na afloop: het is een verademing om mee te maken. Ongemerkt word je -
als dat al niet thuis gebeurt - als kind opgevoed tot iemand die zijn afval wel zelf opruimt, geen
rotzooi op straat gooit, rekening houdt met anderen, verantwoord omgaat met de spullen van
anderen, i.c. de school. Volgens ons helpt dit echt als het gaat om het tegengaan van (bijv.)
vandalisme, later... .of is dat te idealistisch gedacht? En.... alle kinderen blijven over!

Naschoolse opvang is (tot en met 10 jaar) altijd mogelijk, maar op vrijwillige basis. Men gaat er
(waarschijnlijk terecht) vanuit dat de oudere kinderen zichzelf kunnen en willen redden en
vermaken, ook als vader en moeder nog aan het werk zijn.

Een ander opvallend punt: Engelse taal behoort al heel vroeg tot het vaste lespakket. We
konden dan ook met veel (ook heel jonge) kinderen een praatje maken. Inspelen op de
globalisering, zeg maar.

Het grootste verschil met de situatie in Nederland is wel, dat voorschool en basisschool samen
één organisatorisch geheel zijn met - waarschijnlijk - één financieringssysteem. De
schooldirecteur is de eindverantwoordelijke, alle activiteiten (voorschool, school, tussenschool,
naschool) zijn daardoor op elkaar afgestemd en vinden plaats onder verantwoordelijkheid van
de genoemde schooldirectie. De voorbeelden waarbij duidelijk werd dat "het onderwijs" (maar
vooral de kinderen!) heel veel baat heeft/hebben bij zo'n geïntegreerde aanpak waren prachtig
om te zien. Het beeld van minstens 10 kinderen van een jaar of 7/8, lekker tegen elkaar
aankruipend op een grote zitbank in de "huiskamer", allemaal druk bezig met het lezen van een
boek als voorbereiding op het maken van een gezamenlijk werkstuk, zal absoluut bijblijven. Men
maakt bij het onderwijs dus veel gebruik van de "BSO-ruimten" en andersom. (Er is derhalve
geen sprake van het zogenoemde "scharen-in-het-aquarium-syndroom", waarover Ronald de
Bie sprak tijdens de werkconferentie brede school gehouden in Lelystad in het najaar van 2008.)
En het spreekt kennelijk haast vanzelf dat de BSO-leerkracht fungeert als een soort klasse-
assistent tijdens een deel van de schooluren!

De hier bedoelde integratie tussen "opvang" en onderwijs is vooralsnog in Nederland niet
eenvoudig te realiseren, maar we komen wel in de richting als we de schooldirecties in het kader
van de "brede school" de eindverantwoordelijkheid geven! (zoals wordt aanbevolen in de
aangepaste Kadernota) en Kinderopvang-personeel binnen schooltijd een aanstelling geven als
klasse-assistenten (zoals aanbevolen in het kader van de in Lelystad te realiseren "
combinatiefuncties").
En ook als we onze schoolgebouwen in het vervolg "slim" bouwen, waardoor fysieke
constructies ervoor zorgen dat inhoudelijke dwarsverbanden mogelijk worden.

Wat dit laatste betreft zou het een echte uitdaging zijn de toekomstige MFA's / Marktplaatsen in
Lelystad zodanig te bouwen en in te richten, dat er daadwerkelijk sprake is van een integratie
tussen onderwijs en opvang. We hebben een "openbare" school bezocht, die er qua onderhoud
en aankleding wat sjofel uitzag, vergeleken met de twee andere (particuliere) scholen, maar die
wel de beschikking had over een prachtig technieklokaal, een hobbylokaal, een muzieklokaal,
n e e l veel "verwerkingsruimten", "snoezelruimten", huiskamerachtige ruimten én veel ruimte voor
"randdiensten". En dan niet "aan de school vastgeplakt" (zoals vaak bij ons), maar zodanig in het
schoolgebouw gesitueerd dat iedereen er naar believen gebruik van kan maken.



Dit in Nederland realiseren zal lastig zijn, gezien vooral de verschillende financieringsstromen en
eigendoms- en exploitatieperikelen, maar toch... Een integrale uitvoering begint bij een integrale
manier van denken en kijken. Over de eigen schutting én schatkist heen, zeg maar.

Tot slot nog enkele losse opmerkingen:

1. In Zweden wordt (veel) meer geld uitgegeven voor "personeel" dan bij ons. Groepen van
meer dan 20 kinderen (maar niet >30, zoals soms in Nederland!) zijn er af en toe wel,
maar wij hebben ze slechts op één school gezien. En dan staan er ook nog vaak twee
volwassenen voor de groep. Een situatie waarbij een school met pakweg 400 kinderen
(bijna) fulltime de beschikking heeft over een eigen muziekleraar en een techniekleraar
en een schoolarts/schoolmaatschappelijk werker (naast r.t.'ers, een "schoolkok" en
administratief personeel) is bij ons bijna ondenkbaar!

2. Daar staat tegenover dat er wel van wordt uitgegaan, dat de gewone basisscholen er ook
zijn voor kinderen met specifieke problemen. Het aantal scholen voor "speciaal
onderwijs" is in Zweden veel kleiner dan bij ons, en bovendien gesitueerd in de directe
nabijheid van het reguliere onderwijs. Bij de uitwerking van het concept passend
onderwijs is het goed om de Zweedse methode aan een nadere analyse op dit vlak te
onderwerpen.

3. Helaas hebben we niets gezien van het bewegingsonderwijs op de scholen in Zweden.
Uiteraard hebben we er wel vragen over gesteld, maar veel wijzer zijn we niet geworden
(behalve dan dat "gymnastiek" uiteraard behoort tot het reguliere onderwijspakket,
waarvoor men veelal moet uitwijken naar de lokale ijshockeyhal; slechts 1 van de 3
scholen had een eigen gymnastieklokaal, waar we vanwege een verbouwing niet naar
binnen konden om een kijkje te nemen). Heel voorzichtige conclusie is, dat men op
school veel doet aan "gezond leven" en "gezonde voeding", maar niet bijzonder veel aan
sport en bewegen. Dit heeft overigens ook te maken met profilering: de ene school kiest
ervoor om meer een cultuurschool te zijn (bijv. de particuliere Vittra-scholen), andere
scholen kunnen ervoor kiezen meer sportscholen te zijn.

4. De drie door ons bezochte scholen zijn op zichzelf waarschijnlijk wel representatief voor
"het onderwijs in Zweden", althans in enkele voorstadjes van Stockholm, maar gezegd
moet ook worden dat we geen echte "achterstandsschool" hebben bezocht. Hoe men in
een grote stad als Stockholm omgaat met de ook daar voorkomende "zwarte scholen",
met veel allochtone leerlingen die - bijvoorbeeld - veel taalachterstand hebben, kunnen
we dus niet (goed) zeggen. Dit zou een tweede studiereis rechtvaardigen en wees
gerust: we houden ons van harte aanbevolen!

Lelystad, 29 december 2008
Jaap Wissink & Willem de Jager

Slotopmerking: bovenstaand verslag is een indrukkennotitie en geeft een impressie van ons "ruiken,
voelen, proeven en snuffelen" aan het Zweedse systeem. Het is géén verslag van de lezingen en
discussiebijeenkomsten. In de bijlage voegen we, ter compensatie, een samenvatting van "The Swedish
School System" toe.



The Swedish School System
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The Swedish public school system is made up of compulsoiy and noncompulsory schooling.
Compulsory schooling includes regular compulsory school, Sami school, special school, and
programs for pupils with learning disabilities. Non-compulsory schooling includes the preschool
class, upper secondary school, upper secondaiy school for pupils with learning disabilities, municipal
adult education, and adult education for adults with learning disabilities.

All education throughout the public school system is f ree. There is usually no charge to students or
their parents for teaching materials, school meals, health services or transport.

The Education Act

According to the Swedish Education Act, all children and youths shall have equal access to
education. All children shall enjoy this right, regardless of gender, where they Hve, or social or
economie factors. The Education Act states that the education shall 'provide the pupils with
knowledge and, in co-operation with the homes, promote their harmonious development into
responsible human beings and members of the community.' Consideration shall also be given to
students with special needs.

The Education Act also extends the right of education to adults. This can be provided through
municipally run adult education (Komvux), or in adult education for adults with learning disabilities
(Sarvux).

Responsibility and governance

The curriculum, national objectives and guidelines for the public education system are laid down by
Swedish Parliament and Government.

Within the objectives and f ramework established by Government and Parliament, the individual
municipality may determine how its schools are to be run. A local school plan describing the funding,
organization, development and evaluation of school activities shall be adopted. Using the approved
curriculum, national objectives and the local school plan, the principal of each school draws up a
local work plan. This shall be done in consultation with the school's teachers and other personnel.

The National Agency for Education shall evaluate, followup and supervise the public school system
in Sweden. Every three years, the National Agency for Education presents a current overviewof the
school system to Government and Parliament. This forms the basis of a national development plan
for schools. The National Agency for Education has a supervisory role to ensure that the provisions
of the Education Act are being complied with and that the rights of the individual student are
respected.

The school year

The school (academie) year normally begins at the end of August and runs to the beginning of June
the following year, comprising a total of about 40 weeks. The regular school week is five days long,
Monday through Friday. A longer holiday of just over two weeks is taken from around the 20th
December to the beginning of January.

Preschool Class

Municipalities are obligated to provide a place in a preschool class for all children beginning the f all
term of the year the child turns 6. The preschool class program shall comprise a minimum of 525
hours per year and stimulate the learning and development of each child, as well as lay the
foundations for continued schooling.



How the preschool class is arranged may differ between municipalities. Most often, it is organized
and located in connection to a compulsory school, leisure-time centre and/or preschool.

Compulsoiy Education

Included in compulsory schooling are the regular compulsory school, Sami school, special school,
and programs for pupils with learning disabilities. The 9-year compulsory school program is for all
children between the ages of 7-16 years. Upon the request of the parents, a child may begin school
one year earlier, at the age of 6.

Sami children can receive education in Sami School that covers grades 1-6. This schooling
corresponds to the first 6 years of compulsory school. Special schools offer a 10-year program for
the deaf and hard of hearing. Programs for pupils with learning disabilities include compulsory
school and training school for pupils with severe learning disabilities.

Upper Secondary Education

Almost all compulsory school students continue on directly to uppersecondary school and the
majority of these complete their upper secondaryeducation in 3 years.

Upper secondary education is divided into 17 national 3-year programs. All of the programs shall
offer a broad general education and basic eligibility to continue studies at the post-secondary level.
Alongside the national programs, are also a number of specially designed- and individual study
programs.

Upper secondary education for the learning disabled offers vocational training in the form of
national-, specially designed- or individual programs, similar to those of regular upper secondary. The
national programs for the learning disabled are however fewer in number and specially oriented to
vocational training. Upper secondary programs for the learning disabled are 4 years in length.

Adult Education

A person has the right to begin an upper secondaryeducation in a regular upper secondary school up
until the year he/she has turns 20. After that, there are different types of municipally run adult
education programs. Among these are municipal adult education (Komvux) and education for adults
with learning disabilities (Sarvux). Komvux and Sarvux are basic education, corresponding to
compulsory school and programs for pupils with learning disabilities, respectively, and non-
compulsory education, corresponding to regular upper secondary and upper secondary courses for
pupils with learning disabilities, respectively.

Komvux also offers continuing education programs, that give speciaüzed skills in a particular
occupational field.

The Swedish Agency for Flexible Learning serves as a complement to municipal adult programs for
people who are unable to study in the town or community where they live. Part of the program is
done by distance, in addition to students making regular visits to the school for teacherdirected
instruction. The Agency for Flexible Learning has schools in Norrköping and Harnösand.

Swedish for immigrants (SFI) is designed to provide newcomers with a knowledge of the Swedish
language and Swedish society. Municipalities have an obligation to offer SFI to new adult
immigrants. SFI programs may be organized in different ways depending on the municipality.

University and Post-secondaiy Education

More than one third (38 %) of students continue on to study at the postsecondary level within three
years of completing upper secondary school (2001). Universities and institutions of higher education



offer students specific programs or individual courses of study. Most universities and post-secondaiy
institutions in Sweden are state-run, and are located in more than 20 towns and cities across the
country.

The rightto choose one's school and independent schools

Most children attend a municipal school close to their home. However, students and their parents
have the right to choose another municipal school, or a privately run (independent) school. About 4
% of compulsory school students attend one of the country's approved independent schools (2001).

Independent schools are open to everyone and must be approved by the National Agency for
Education. The municipality in which the student resides pays the school a per student/per year
grant. The education of independent schools shall have the same basic objectives as municipal
schools, but may have a profile that distinguishes it from the municipal school. For example, schools
may have a particular religious character or use a special educational approach such as Montessori or
Waldorf. If an independent school does not comply with appücable regulations, the National Agency
for Education may withdraw its approval.

Independent schools above the compulsory school level can be one of two kinds: those that
correspond to municipal upper secondary, i.e., those that offer upper secondary programs and
receive municipal grants, or those that offer supplementary programs. Among the latter, are schools
with programs in fine arts and handicrafts.

In addition to the types of schools mentioned, there are also a number of international schools in
Sweden that receive partial government funding. These schools are intended primarily for the
children of foreign nationals whose stay in Sweden is temporary.



Steering doe urne nts

The Swedish school system is a goal-based system with a high degree of local responsibility. The
main responsibility for education activities lies with the municipalities and authorities responsible
for independent schools. Various steering documents are used to steer activities, that is, school
curriculum, course syllabi, etc. that are drawn up at different levels within the school system.

The overall national goals are set out by Swedish Parliament and Government in

• The Education Act
• Curriculum for the Preschool (Lpfö 98)
• Curriculum for the Compulsory School System, the Preschool Class and the Leisure-time
Centre (Lpo 94)
• Curriculum for the Non-compulsory School System (Lpf 94)
• Course syllabi for compulsory school etc.
• Program goals for upper secondary school

The National Agency for Education draws up and takes decisions on

• Course syllabi for upper secondary school etc.
• Grading criteria for all types of Swedish school
• General recommendations

The Agency is continually developing and revising syllabi, grading criteria and other steering
documents to ensure that they help to improve equivalence and achievement of goals, as well as
reflect the needs motivated by developments in society and the workplace and the needs of
individuals.

The Agency also follows up how the steering documents are helping, in practice, to increase
equivalence and meet the goals. The agency also evaluates the knowledge of responsible
authorities or institutions regarding the content and purpose of steering documents.

The main responsibility for preschool activities, child care for school children, schools and adult
education lies with the municipalities, whose responsibilities include distributing resources and
organizing education such that students are able to achieve the national goals. On the basis of
this municipal input and the goals and guidelines set out in the steering documents, individual
schools, preschools and leisure-time centres can then choose work methods suited to their
activities and local conditions.
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Resultaatgericht investeren in kansen voor de buurt en de school.



1 Inleiding.
In 2006 is in Lelystad-Haven een bouwproject uitgevoerd waarbij een drietal functies uitgebreid en
onder één dak gebracht zijn. Dat zijn de openbare basisschool de Sluis, een gemeentelijke wijkpost
en het Buurthuis de Windhoek.
Door deze organisaties gezamenlijk onder één dak te huisvesten kunnen ruimtes gedeeld gaan wor-
den. Hierdoor ontstaat er letterlijk en figuurlijk meer ruimte voor de buurt(initiatieven)

Naast de voordelen van ruimtedelen kan een inhoudelijke samenwerking een aanzienlijke meerwaar-
de opleveren voor betrokken partners en voor de buurt(bewoners). Als concept voor deze samenwer-
king is gekozen voor het brede school concept.

Vanaf 2001 zijn er in Lelystad ervaringen met het brede school concept opgedaan in de Bos en Wa-
terwij k.
Uit die ervaring is de overtuiging ontstaan dat een brede school ontwikkeling begint bij de inhoudelijke
ambities en feitelijke mogelijkheden van betrokken basisscholen.
Deze conclusie ondersteunt bovendien het uitgangspunt dat een zinvolle en effectieve verbreding
aansluit bij aanvullende vragen vanuit het onderwijs, gezin en de buurt.

Deze notitie is de eerste stap om te komen tot een projectplan. In deze aanzet is het resultaat ver-
werkt van een bijeenkomst met het team van de school in juni 2006.

Op basis van de gekozen thema's worden een aantal organisaties gevraagd een bijdrage te leveren
en wordt e.e.a. vertaald in het projectplan.

2 Doelstellingen brede school Lelystad Haven.
Er zijn een aantal relevante maatschappelijke ontwikkelingen, die van belang zijn voor de inhoudelijke
invulling van het Lelystadse brede school concept.

• Gezinnen staan losser van traditionele netwerken zoals familieverbanden, buurt, kerkgenootschap
of sociale groep, waardoor de samenhang tussen verschillende opvoedingssferen sterk is geredu-
ceerd;

• In veel gezinnen heeft de autoritaire opvoedingsstijl plaats gemaakt voor een kindgerichte stijl die
een aandachtige, meer gelijkwaardige en permissieve benadering impliceert. In een beperkter
aantal, doorgaans allochtone gezinnen, ligt echter de nadruk op gehoorzaamheid en aanpassing
aan sociale normen van de eigen groep;

• Bepaalde groepen kinderen in de samenleving loopt al op jonge leeftijd achterstanden op. Dit kan
een onderwijsachterstand zijn of een achterstand op bijvoorbeeld cultureel gebied of persoonlijke
ontwikkeling;

• De kaders en instellingen die in het verleden richting en samenhang gaven aan het sociale, cultu-
rele en politieke leven, zijn steeds minder in staat die functie te vervullen;

• Er wordt steeds meer belang gehecht aan en een beroep gedaan op sociaal competent gedrag
van burgers;

• Burgers worden door met name lokale politici steeds vaker bij de ontwikkeling en uitvoering van
beleid betrokken. Dit vraagt om betrokken en actief participerende burgers;

• In het onderwijsbeleid, het grote stedenbeleid (GSB), het veiligheidsbeleid en het jeugdbeleid op
rijksniveau overkoepelen verschillende ministeries hun beleidsterreinen. De brede school is een
uitstekend middel om op lokaal niveau de verschillende beleidsterreinen te integreren;

• De huidige samenleving geeft veel ruimte aan het individu. Ruimte voor eigen keuzen in de indivi-
duele ontwikkeling. Het gezamenlijke en sociale is hierdoor wat teveel op de achtergrond geraakt.
Het investeren op de sociale samenhang in buurten en zelfredzaamheid van burgers is noodzake-
lijk om een gezonde sociale samenleving te behouden;

• Vandaag de dag worden vanuit de maatschappij gemakkelijk allerlei claims en opdrachten bij de
school neergelegd, waardoor deze zich overvraagd kan gaan voelen. Zo wordt de school geacht
aan het kind aangepast onderwijs te leveren en daarnaast ook nog veiligheid, begeleiding en so-
ciale vorming te bieden;

• Het contact met ouders en andere partners in hun directe omgeving biedt scholen echter de gele-
genheid het gesprek over dergelijke claims aan te gaan. Daarin wordt ieders medeverantwoorde-
lijkheid vastgesteld en maakt men concrete afspraken over samenwerking.

19-1-2009



Daarnaast zijn er een aantal wijkspecifieke kenmerken die mee bepalend zijn voor het gekozen brede
school concept in Lelystad Haven.

Het gebied.
Onder Lelystad-Haven wordt in dit projectplan bedoeld haven 1 west en haven 11 oost en de Oost-
vaardersdijk. Haven rest omvat met name de Hollandse Hout en Noordersluis.

De bewoners.
Met bijna 3.541 inwoners huisvest Lelystad-Haven ongeveer 5% van de Lelystedelingen.
Dankzij onder andere uitbreiding van nieuwbouw in het Hollandse Hout zijn er sinds 1999 ongeveer
1.300 inwoners bijgekomen. Er wonen relatief veel bewoners tussen de 30 en 64 jaar in Lelystad-
Haven. De variaties in huishoudelijke samenstelling lijken op een 'doorsneewijk'; binnen de wijk zijn
echter gezinnen met twee (verdienende) ouders vooral in de Haven Rest te vinden.
In Lelystad-Haven is de geringste etnische verscheidenheid te vinden; slechts 18% van de bewoners
van Lelystad-Haven is van allochtone herkomst.

Sociaal gezien
In Lelystad-Haven is relatief veel participatie. Er zijn veel sport - en maatschappelijk participanten,
terwijl relatief weinig bewoners lid zijn van een vereniging.
Verder zeggen bewoners van Lelystad-Haven minder vaak (69%) dan Lelystedelingen (75%) dat ze
voldoende contacten hebben met andere mensen buiten werk, school en eigen huishouden.
In vergelijking met andere stadswijken zijn de bewoners van Lelystad-Haven ontevreden over aller-
hande voorzieningen, zoals kinderopvang, speelmogelijkheden voor kinderen, basisonderwijs en jon-
gerenvoorzieningen.
Naar verhouding is het aantal bewoners dat zich daadwerkelijk inzet om de buurt te verbeteren hoger
dan gemiddeld in Lelystad, bovendien neemt dit aandeel toe. Wel is de binding aan de buurt relatief
laag en dalende.

(gegevens wijkmonitor 2005 afdeling onderzoek Gemeente Lelystad)

Kinderen op school.
Er wonen 405 (1 januari 2007) kinderen (leeftijd 4 t/m 12 jaar) in Lelystad Haven. De school telt 228
(teldatum 1 oktober 2007) leerlingen. Dit betekent dat er 44 % van de buurtkinderen elders naarde
basisschool gaan.

(genoemde aantallen zijn gegevens van 1 oktober 2007)

Op basis van bovenstaande maatschappelijke ontwikkelingen en specifieke kenmerken van de wijk
wordt het brede school concept ingevuld op basis van het kansen-, zorg- en wijkprofiel. Dit vertaalt
zich in de volgende doelstellingen:

1. Vergroten van ontwikkelingskansen van kinderen (0 - 12 jarigen), jeugd 12+ en volwassenen
2. Het bieden van extra zorg aan kinderen en ouders die dat nodig hebben
3. Verbeteren van de sociale redzaamheid van wijkbewoners
4. Verbeteren van sociale samenhang en leefbaarheid van de buurt

Als ouders een duidelijke vraag hebben naar voor- en naschoolse opvang zal het dagarrangemen-
tenprofiel opgenomen worden in het brede schoolconcept. Voor de financiering van dit profiel is de
wet kinderopvang het uitgangspunt. Dit betekent dat de invulling van het profiel wordt gefinancierd
vanuit de ouderbijdragen. Aanvullende doelstelling bij het dagarrangementenprofiel wordt dan:

5. Verbeteren van de samenhang tussen een verantwoorde en gevarieerde voor-, tussen en na-
schoolse opvang en onderwijs

19-1-2009



3 Betrokken school.
Openbare basisschool de Sluis .

Wij zien de school als een plek waar de kinderen graag zijn en waar hun cognitieve, sociaal-
emotionele en creatieve mogelijkheden zo optimaal mogelijk worden ontwikkeld.

"Je kunt meer dan je zelf denkt".

Op onze school willen we onze kinderen leren omgaan met vrijheid. Vrijheid betekent leren omgaan
met het maken van keuzes in je eigen leven, je eigen leerproces sturen. Om dit doel te bereiken sti-
muleren we kinderen tot zelfstandig handelen. Leerkrachten doceren niet alleen, maar stimuleren
kinderen. Middels uitgestelde aandacht is het de bedoeling leerlingen uit te dagen eerst hun eigen
mogelijkheden te benutten alvorens de leerkracht te "bevragen". Hiermee kunnen de kinderen een
duidelijk positief zelfbeeld ontwikkelen.

4 Overzicht partners brede-school-netwerk.
Vanuit genoemde doelstellingen heeft de school een eerste keuze gemaakt in benodigde "brede
school partners".
Dat zijn: de buurtpeuterspeelzaal, Buurthuis de Windhoek, Sportbedrijf Lelystad, GGD, Stichting
Jeugd en Techniek , Stichting 3D, CKC de Kubus, Bibliotheek Lelystad, Stichting Kindercentra Lely-
stad, Stichting Jeugdtheater Lelystad, Sportverenigingen, Wijkpost, Gemeente Lelystad.

5 Gericht investeren op centrale thema's.

Op basis van de doelstellingen wordt gericht gewerkt aan nader aan te geven inhoudelijke thema's.
Genoemde thema's zijn:
• Kunst en cultuur;
• Sport en spel;
• Ontwikkelen en vergroten van de sociale competentie;
• Ouderbetrokkenheid;
• Opvoedingsondersteuning;
• Vroegtijdig signaleren van en interveniëren bij risico- en probleemgedrag;
• Sociaal educatief centrum voor een breed publiek met een breed aanbod.

5.1. Buitenschools aanbod Kunst en Cultuur.

Het buitenschoolse aanbod kunst en cultuur is gericht op het vergroten van ontwikkelingskansen voor
kinderen.
Kunstzinnige uitingen wordt als middel ingezet om te werken aan sociale- en communicatieve vaar-
digheden, de persoonlijke expressie en het ontdekken/ontwikkelen van talenten.
Door middel van kunst en cultuur wordt gewerkt aan:
a. Persoonlijke ontwikkeling

zelfvertrouwen opbouwen
plezier beleven
ervaren dat je iets kunt bereiken
leren samenwerken
creatief denken
communicatieve en expressieve vaardigheden vergroten

b. Sociale ontwikkeling
sociale betrokkenheid
begrijpen en respecteren van andere culturen
de school als gemeenschap ervaren
verbeteren van kennis over en interesse in cultuur
vergroten van actieve culturele participatie (dansen, film maken, drummen enz)
vergroten van receptieve culturele participatie (bezoek theater,museum e.d.)
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bevorderen actief burgerschap

Het buitenschools aanbod kunst en cultuur wordt in het schooljaar 2007/2008 uitgevoerd door De
Kubus. De Kubus richt zich hiermee duidelijk op het kansen- en wijkprofiel.

Resultaat
o Alle kinderen, ouders en leerkrachten zijn geïnformeerd over de Brede school activiteiten

Kunst en Cultuur
o Geven leerlingen en ouders aan behalve plezier te hebben beleefd tijdens de workshops ook

daadwerkelijk geleerd te hebben om taal, muziek, beeld, spel en beweging te gebruiken om
hun gevoelens mee uit te drukken

o In het schooljaar 2007/2008 heeft 25% van het aantal leerlingen deelgenomen aan de activi-
teiten kunst en cultuur van De Kubus.

o hebben leerlingen kennis gemaakt met een kunst product en ontdekken en ontwikkelen hun
talenten

NB: Voor volgende schooljaren wil de Kubus samen met de school werken aan een realistische
leeromgeving, waarbij een gezamenlijke visie de basis vormt voor het werken aan een doorgaande
leerlijn waarin activiteiten worden geïntegreerd.

Activiteiten

Een workshop Salsa.
Salsa is een vrolijke muzieksoort met opzwepende ritmes.
In deze workshop staat bewegen op muziek centraal. Een goed gebruik van de motoriek. De kinderen
leren danspasjes, luisteren en kijken naar elkaar. Aan het eind van de cursus hebben zij een goed op
elkaar inspelend dansje ingestudeerd.

Een workshop Drama. In deze workshop gaan de leerlingen op reis door een wereld die theater heet.
Kinderen ervaren hoe het is om theater te spelen. Kinderen leren doen alsof zij een piraat zijn of spe-
len misschien liever een hun lieveling dier. Zij leren doen alsof ze heel blij zijn of juist heel erg verdrie-
tig? Wat moeten zij allemaal kunnen om een echte acteur te zijn? Als de kinderen meedoen aan deze
workshop komen zij daar achter!

Workshop Kennismaken met percussie. In deze workshop leren de kinderen wat percussie instrumen-
ten zijn, waar ze vandaan komen, wat de verschillen zijn en vooral hoe ze klinken.
Ook leren ze samen spelen, de beginselen van het notenschrift. Bewustzijn & begrip van de indeling
van een muziekstuk en woordritmes.
Aan het eind van deze lessen zullen de deelnemers samen een slagwerkstuk kunnen spelen

Workshop Speels eens met muziek. Spelen is kinderen op het lijf geschreven. Deze workshop is een
ontmoeting met kinderen in hun eigen speelwereld. De kinderen zingen, spelen, dansen, werken met
klanken en werken tevens met instrumenten. Zo maken zij spelenderwijs kennis met de diverse as-
pecten van muziek.

Workshop Animatie. In deze workshop maken kinderen kennis met het plaatsen van een aantal ver-
schillende plaatjes/tekeningen onder elkaar in een programma. Bij het afspelen van deze plaatjes
ontstaat er een beweging. Een animatie is het resultaat.
Het maken van een animatiefilm behoort ook tot de mogelijkheden van deze workshop.
Aan het eind (4e les), is de film klaar en worden ouders/verzorgers, medeleerlingen uitgenodigd om de
première bij te wonen.

5.2 Binnen- en buitenschools aanbod sport en spel

Sport en bewegen maakt kinderen gezonder op sociaal, fysiek en mentaal vlak. De meeste kinderen
houden van sport en beweging.
Tijdens het sporten en bewegen worden bij uitstek de sociale competenties gestimuleerd. Kinderen
leren onder meer samenwerken, initiatief en verantwoordelijkheid nemen. Dit aspect wordt nog eens
versterkt als de (ped)agogische aanpak binnen en buiten school gelijksoortig is. Dit wordt bereikt door
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het binnen- en buitenschools gebruik van een programma voor de ontwikkeling van sociale competen-
ties.
Sport en bewegen is goed voor de conditie en kan overgewicht voorkomen. Tot slot is sporten goed
voor de mentale ontwikkeling van kinderen. Ze leren om te gaan met winnen en verliezen, zich aan
regels te houden, elkaar te helpen, enzovoorts.
Een aantal kinderen sport in de naschoolse uren niet of nauwelijks in georganiseerd verband. Rede-
nen hiervoor zijn onder meer dat het sporten buiten de belevingswereld en/of de financiële mogelijk-
heden van ouders valt, of dat er weinig tijd is om kinderen te halen en te brengen.
Niet alle kinderen zijn competitief ingesteld. Daarom is het belangrijk verschillende mogelijkheden
tegen elkaar af te wegen en in te bouwen. Kinderen die niet uitblinken in een bepaalde sport, moeten
toch een kans krijgen om mee te doen. Naast sporten kunnen ook andere bewegingsmogelijkheden
worden geboden, bijvoorbeeld in spelvorm. Bij een gevarieerd aanbod kunnen kinderen ontdekken
welke manieren van sport en bewegen hun goed liggen.

Voor de periode tot en met 2010 wordt er extra geïnvesteerd in spel en sport voor leerlingen op de
Lelystadse brede basisscholen. Het streven hierbij is om meer kinderen vaker actief te laten sporten
binnen en buiten de schooluren.
Om dit doel te kunnen bereiken wordt het BOS-project uitgevoerd. BOS staat voor de driehoek Buurt
(sportwijkwerk), Onderwijs (bewegingsonderwijs) en Sport (sportverenigingen).
De partners op het terrein van sport en spel zijn het Sportbedrijf, de scholen (vakgroep bewegingson-
derwijs) en sportverenigingen.

Om genoemde BOS-doelstelling te bereiken worden minimaal drie van de volgende maatregelen uit-
gevoerd:

Het bewegingsonderwijs wordt uitgevoerd door een vakleerkracht;
Uitbreiding van het aantal uren bewegingsonderwijs van één naar twee lesuren per week;
Het uitbreiden van het naschoolse sportaanbod;
De kennismaking van kinderen met verenigingssporten wordt versterkt door verbetering en
uitbreiding van het programma scholierensport.

Daarbij gaan genoemde partners extra samenwerken om de inhoudelijke kwaliteit van het aanbod te
versterken en beter te laten aansluiten bij de verschillende vragen en behoeftes van kinderen en ou-
ders.

Resultaten
• Alle leerlingen en ouders zijn op de hoogte van wat BOS inhoudt en wat de Sportieve Brede

School betekent.
• Alle leerlingen krijgen minimaal eenmaal per jaar buitenschoolse sportactiviteiten aangebo-

den. Deze activiteit bestaat dan steeds uit minimaal 3 momenten.
• De doorlopende leer- en beweeglijn wordt zichtbaar, door naschools bewegen (sporten) aan

te sluiten bij het binnenschools bewegen. De samenwerking tussen school (onderwijs) en
sport (sportwijkwerk en de sportvereniging) wordt geoptimaliseerd.

• Alle ouders van de leerlingen worden minimaal 1 maal per jaar betrokken bij een sportieve ac-
tiviteit van hun kind op school.

Activiteiten

- Sport- en bewegingsactiviteiten op het schoolplein. Er worden, door agogisch geschoolde be-
geleiders sport- en spelmaterialen uitgeleend. Kinderen kunnen zelf een keuze maken. Deze
activiteit heeft bovendien een positieve uitstraling naar de wijk.
Kleuters (groep 1 & 2 ) nemen 1 maal per jaar deel aan de activiteit Spelen op Pleinen (SoP).
Deze activiteit bestaat uit minimaal 10 weken aaneengesloten, 1 maal per week, extra be-
weeg-, speeltijd op het schoolplein. Hierbij wordt gebruik gemaakt van uitdagend sport- en
spelmateriaal. De eigen groepsleerkracht is hierbij ook aanwezig.

• De leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 worden per jaar minimaal 1 keer uitgenodigd om deel te
nemen aan een naschoolse sportcursus ( 3 - 6 aaneengesloten weken).
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- Tevens krijgen alle leerlingen door het schooljaar heen, steeds een aanbod van binnen-
schools (vakleerkracht) naar buitenschools bewegen (sportwijkwerk). Waar mogelijk wordt
hierbij ook de sportvereniging betrokken.

• Gezamenlijke sport- en spelactiviteiten voor kinderen en ouders. Dergelijke projecten zijn te-
gelijkertijd een goede manier om contacten tussen ouders en Brede School te bevorderen.

• Er vindt Spel & Sport in de buurt plaats. Leerkrachten van de school stimuleren de deelname
door kinderen, die het extra nodig hebben. Deze activiteiten worden in de buurt uitgevoerd in
de sportzaal, op het schoolplein of op het speelveld.
Het Scholierensportprogramma. Dit betreft kennismakingscursussen door en bij de sportvere-
niging. Alle leerlingen ontvangen op school een boekje. Inschrijven gebeurt op school. Als ex-
tra stimulans om deel te nemen krijgen leerlingen van de brede school de eerste cursus gratis
aangeboden. Daarna kunnen zij lid worden van de reguliere sportvereniging, met wie in dit
verband wordt samengewerkt.

5.3 Doorgaande leerlijn, signaleringslijst peuters en overdracht.

Binnen Lelystad-haven moet een regelmatig overleg ten behoeve van het stimuleren van de door-
gaande ontwikkelingslijn, verder vorm krijgen. In dit kader wordt door de peuterleidster gebruik ge-
maakt van het door de SKL ontwikkelde ontwikkelingsverslag. Bij het afstemmen tussen speelzaal en
school moet ook aangesloten worden bij de Lelystad-brede ontwikkeling in het kader van het pro-
gramma Jeugd. In dat kader zal de doorgaande lijn en overdracht tussen peuterspeelzaal en basis-
school verder in kaart gebracht en ontwikkeld worden,
of
Er vindt regelmatig overleg plaats tussen peuterspeelzalen en basisscholen, om de doorgaande ont-
wikkelingslijn van kinderen te stimuleren. In dit kader wordt door de peuterleidsters gebruik gemaakt
van een signaleringslijst peuters en wordt er een vorm van overdracht afgesproken.
Hiervoor wordt het ontwikkelde model uit de brede school Boswijk gebruikt zie bijlage 3.

5.4 Aanbod leesbevordering

Doelstelling van het bibliotheek aanbod is:

Resultaat

Activiteiten

5.5 Ontwikkeling sociale competenties

Het onderwerp sociale competenties bij kinderen krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. De
gedachte daarbij is, dat een goede sociale ontwikkeling belangrijk is voor een goede ontwikkeling op
vele andere gebieden, waaronder de cognitieve en de taalontwikkeling. Een aantal elementen van
sociale competentie (zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, motivatie en probleemoplossend vermo-
gen) vormen zelfs een voorwaarde voor de leerprestaties met betrekking tot andere basisvaardighe-
den. Het beschikken over sociale competenties vergroot in die zin onder andere de kans op een suc-
cesvolle schoolloopbaan. Ook hebben kinderen die beschikken over sociale competenties een betere
kans om zich staande te houden wanneer zich in hun omgeving risicofactoren voordoen.
Een andere overweging om op dit thema te investeren is het feit dat de gemeente Lelystad grote
waarde toekent aan de sociale samenhang in wijken en actieve betrokkenheid van bewoners bij hun
buurt. Een voorwaarde hierbij is sociaal competent gedrag. Kinderen leren zich van jongs af aan op
een bepaalde manier te gedragen. Het bij kinderen binnen- en buitenschools inzetten op de ontwikke-
ling van sociale competenties wordt in dit kader een investering in de ontwikkeling van verantwoorde-
lijk en democratisch burgerschap.

Binnen alle buitenschoolse activiteiten van het Brede Schoolprogramma vormt de ontwikkeling van
sociale competenties een doelstelling.
Daarnaast wordt door Stichting 3D een huiskamergroep georganiseerd, met een open inloop, voor
kinderen uit de wijk die een veilige plek zoeken om anderen te ontmoeten en deel te nemen aan ge-
zellige activiteiten. In het kader van deze inloopbijeenkomsten worden ook elementen ingezet uit het
programma Leefstijl, gericht op de ontwikkeling van sociale competenties. Ook wordt een kookcursus
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voor kinderen aangeboden. Dit sluit helemaal aan bij de keuze van de school, want de school heeft
het programma Leefstijl ingevoerd als onderdeel van het schoolprogramma. Hiermee wordt de koppe-
ling tussen binnen- en buitenschools leren gerealiseerd.

Resultaat
- Gedurende 40 weken is er vanuit buurthuis de Windhoek dagelijks een activiteitenaanbod.

Activiteiten
Menukaart Brede School. Drie maal per jaar krijgen alle kinderen een menukaart Brede
School mee naar huis, waarop het aanbod staat vermeld. Op basis van deze menukaart kun-
nen kinderen zich inschrijven of aan open activiteiten deelnemen.

5.6 Ouderbetrokkenheid

Het gezin vormt de eerste opvoedingsomgeving. De invloed van het gezin op de ontwikkeling van het
kind is het meest bepalend en is vele malen invloedrijker dan die van de leerkracht, de leidster van de
peuterspeelzaal of van andere professionals. Het is dan ook van het grootste belang dat ouders kinde-
ren in hun ontwikkeling steunen.
Ouders worden ook nu al betrokken bij datgene wat er binnen de scholen gebeurt. Deze betrokken-
heid komt tot uiting in het verlenen van hand- en spandiensten en meer inhoudelijk door het in ouder-
raden en commissies vertegenwoordigd zijn. In de praktijk wordt op deze manier meestal maar een
klein deel van de ouders bereikt.
Voor het overgrote deel van de ouders begint ouderbetrokkenheid met het elkaar in de school ont-
moeten. De Brede School voegt een aantal ontmoetingsmomenten toe door het uitvoeren van na-
schoolse activiteiten gericht op ouders, waaronder de eindpresentaties van verlengde schooldag-
activiteiten en de gezamenlijke sport en spelactiviteiten voor ouders en kinderen. Daarnaast worden
de ouders regelmatig geïnformeerd over het Brede Schoolprogramma.

Resultaat

Alle ouders van kinderen die in Lelystad Haven op school zitten of op een peuterspeelzaal zijn
op de hoogte van het Brede Schoolaanbod in de wijk
In de loop van het jaar 2008 zal geïnventariseerd worden hoe groot de deelname van ouders
is aan de Brede Schoolactiviteiten waarvoor zij zijn uitgenodigd: presentaties, exposities en
dergelijke

- Als deze inventarisatie daartoe aanleiding geeft wordt ernaar gestreefd de deelname van ou-
ders aan de Brede Schoolactiviteiten te vergroten.

Activiteiten

Menukaart Brede School. Drie maal per jaar krijgen alle kinderen een menukaart Brede
School mee naar huis, waarop het aanbod staat vermeld. Op basis van deze menukaart kun-
nen kinderen zich inschrijven of aan open activiteiten deelnemen
Andere communicatiemiddelen; via de eigen communicatiemiddelen van scholen en peuter-
speelzalen, bijvoorbeeld een nieuwsbrief of schoolkrant, worden ouders geïnformeerd over
Brede School
In het kader van het verlengde schooldagaanbod worden ouders regelmatig uitgenodigd om
iets te zien van wat de kinderen hebben gedaan of gemaakt
Er zijn sport- en spelactiviteiten voor kinderen en ouders samen.

5.7 Opvoedingsondersteuning

Alle ouders hebben van tijd tot tijd vragen over de opvoeding. Sommige ouders kunnen daarbij veel
extra steun gebruiken. Vaak ligt hier een optelsom van sociale, culturele en financiële problemen aan
ten grondslag. Ouders hebben een grote invloed op de ontwikkeling van hun kinderen. De Brede
School biedt hen opvoedingsondersteuning aan om daarmee de ontwikkelingskansen van hun kinde-
ren te vergroten. Bij alle opvoedingsondersteunende activiteiten is het belangrijk om bij specifieke
vragen van ouders aan te sluiten.
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Op ouderavonden die door peuterspeelzalen en basisscholen worden georganiseerd komen thema's
en vragen die ouders bezighouden aan de orde. Daarnaast zijn individuele contactmomenten waarde-
vol. Deze vinden plaats tijdens ouderavonden en de informele ontmoetingen tijdens het halen en
brengen.
Daarnaast worden vanuit het Steunpunt Opvoedingsondersteuning STOP (onderdeel van de Jeugd-
gezondheidszorg) specifieke cursussen in de wijk georganiseerd.

Resultaten

Activiteiten

Peuter in zicht
De oudercursus Opvoeden en Zo; is een praktische cursus gericht op allerdaagse opvoedsi-
tuaties voor ouders van kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. De cursus bestaat uit 6 bij-
eenkomsten waarin verschillende opvoedingsvaardigheden aan de orde komen, zoals aan-
dacht geven en prijzen, verbieden of nee zeggen, straffen, negeren en apart zetten.
Uitvoerders van de cursus zijn de jeugdverpleegkundigen van de GGD
De oudercursus Beter omgaan met pubers; is een combinatie van kennisoverdracht, opvoe-
dingsvaardigheden oefenen en ervaringen uitwisselen. De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten
en is bestemd voor de ouders van jongeren tussen de 12 en 18 jaar.
Uitvoerders van de cursus zijn de jeugdverpleegkundigen van de GGD

5.8 Vroegsignalering van risico- en probleemgedrag

Cijfers wijzen uit dat het met 85% van de jeugd in Nederland goed gaat. Voor 15% van de kinderen en
jongeren echter geldt dat zij het zonder extra steun niet redden. Ongeveer 3% van de kinderen en
jongeren met problemen komt in aanraking met de jeugdzorg. Verreweg het grootste deel van de kin-
deren en jongeren met problemen verblijft in de eigen woonomgeving. In de jaren tachtig heeft de
rijksoverheid het 'zo-, zo-, zo-, beleid' in gang gezet. Uitgangspunt van dit beleid was en is dat de pro-
blemen bij kinderen en jongeren zo vroeg mogelijk gesignaleerd dienen te worden, zodat er zo snel
mogelijk met een zo licht mogelijke vorm van hulp en ondersteuning kan worden volstaan. Hiertoe
dient deze hulp en ondersteuning zo dicht mogelijk te worden georganiseerd bij de plaats waar pro-
blemen zich het eerst openbaren. Vaak is dat de buurt en/of op school.
Mensen die vanuit hun beroep met kinderen in aanraking komen signaleren problemen. In het overleg
van een op kinderen gericht buurtnetwerk 12- kunnen deze signalen centraal worden gemeld en wordt
aanpak en/of verwijzing afgestemd.
Door koppeling van interne zorgstructuren van de school met het externe netwerk ontstaat er een
goed samenhangend aanbod van zorg in en rond de school en in de buurt.

Resultaat

In Lelystad Haven neemt de school samen met partners peuterspeelzaalwerk, politie, maatschappelijk
werk, jeugdgezondheidszorg en gemeente deel aan het buurtnetwerk 12- Zuidwest.

Activiteit

Het buurtnetwerk 12- Zuidwest wordt gecoördineerd door een functionaris die bij 3D in dienst is. Deze
coördinator is ook verantwoordelijk voor de afstemming met partners binnen het buurtnetwerk en de
zorgstructuur daarbuiten.

5.9 Centrum voor Jeugd en Gezin

Landelijk is de ontwikkeling in gang gezet, om te komen tot centra voor Jeugd en Gezin, waar de zorg
voor kinderen en gezinnen goed wordt georganiseerd. In Lelystad is de gemeente, samen met andere
partners, een traject gestart om te komen tot een Centrum voor Jeugd en Gezin in de Atol. Dit cen-
trum wordt in de loop van het schooljaar 2007-2008 ontwikkeld. Op dit moment zijn nog geen concrete
resultaten of activiteiten te benoemen. Het buurtnetwerk 12- (zie 5.9. signalering) zal onderdeel wor-
den van het Centrum voor Jeugd en Gezin.
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Of en op welke wijze het centrum in Lelystad Haven als partner in de brede school inhoud en vorm
krijgt zal op zijn vroegst in het schooljaar 2008-2009 uitgewerkt worden.

5.10 Sociaal educatief centrum met breed aanbod

Vanuit het wijkprofiel richt het Brede Schoolprogramma zich erop, om zich verder te ontwikkelen tot
een sociaal educatief centrum in de wijk, met een breed aanbod voor alle wijkbewoners. Dit aanbod
zal de komende tijd verder worden uitgewerkt en uitgebreid, op basis van de activiteiten die hierboven
al zijn genoemd en waarvan een deel ook nu al gericht is op alle wijkbewoners.
Doelstellingen zijn het vergroten van de zelfredzaamheid van wijkbewoners en het bevorderen van de
binding van wijkbewoners aan elkaar en hun buurt door meer ontmoetingsgelegenheden te bieden in
de wijk.

6. Het aanbod.
Voor het activiteitenaanbod gelden de volgende criteria:
• Minimum volume
• Vraaggestuurd

Het minimum volume.
Om de doelstelling van het aanbod in het kader van de verlengde schooldag te kunnen bereiken is het
om te beginnen noodzakelijk om alle kinderen voldoende kansen voor deelname te geven.
Wat betekent voldoende kansen geven?
De definiëring van het minimum aanbod wordt bepaald door de behoefte en vragen van het kind, de
overtuiging wat een waardevolle bijdrage is aan de "standaard" schoolloopbaan en het beschikbare
financiële budget.
Voor Lelystad Haven wordt op basis van bovenstaande het minimum als volgt gedefinieerd:

"Alle kinderen op de brede school krijgen minimaal tweemaal per schooljaar de kans om aan een cur-
sus binnen de verlengde schooldag deel te nemen."

Vraaggestuurd.
Uitgangspunt bij de totstandkoming van het aanbod is de vraag van de kinderen, ouders en/of leer-
krachten. Die vraag past binnen de kaders van:
• De hoofddoelstelling en de centrale thema's van de brede school Lelystad Haven;
• De mogelijkheden van de potentiële partners;
• Het beschikbare budget..

Minimaal eenmaal per schooljaar wordt de vraag met behulp van een keuzelijst aan de doelgroepen
voorgelegd. Op basis van het resultaat van dit onderzoek wordt het activiteitenplan verlengde school-
dag vastgesteld.

7 Huisvesting.
Een van de uitgangspunten van de brede school is de school als laagdrempelige voorziening voor
kinderen in de buurt. Dit uitgangspunt betekent dat de school voor externe organisaties een ideale
plek is om de doelgroep kinderen te bereiken.
Voor Lelystad Haven geldt dat de school, het buurtcentrum en de wijkpost hun eigen ruimtes (voor
een deel) delen met andere partners, waardoor er meer ruimte ontstaat voor de buurtgebonden activi-
teiten.
Uitvoeringslocatie voor de activiteiten is bij voorkeur Buurtcentrum de Windhoek. Mocht dat om inhou-
delijke of andere redenen niet kunnen dan bieden de school, de wijkpost en de sportzaal de alterna-
tieven.

8 Gefaseerde invoering.
De brede school en de gekozen partners gaan de verschillende thema's in fases versterken en ver-
diepen.
De eerste fase loopt tot april 2008. In deze periode wordt met de partners het projectplan verder uit-
gewerkt.
In de periode tot en met december 2008 wordt er met name ingezet op kansen-, zorg- en dagarran-
gementenprofiel. De doelgroepen zijn kinderen en ouders.
In de derde fase wordt de inzet op het "wijkprofiel". Deze fase begint januari 2009.
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In de loop van 2009 wordt op basis van een tussentijdse evaluatie bekeken op welke wijze het brede
school concept na 2009 verder kan.

9 Kwaliteitscriteria brede school Lelystad Haven.

De brede school ontwikkeling Lelystad Haven zal gaandeweg beoordeeld worden aan de hand van
een aantal kwaliteitscriteria. Om de voortgang van de ontwikkeling in beeld te brengen wordt er bij de
start door het invullen van een schriftelijke enquête een eerste beoordeling gegeven. Deze wordt op
het einde van schooljaar 2008/2009 herhaald.

Er wordt gebruik gemaakt van landelijk ontwikkelde kwaliteitscriteria. Het gaat om de volgende lijst
(zie bijlage 1 voor de volledige lijst, hier treft u een samenvatting aan):

1. Gezamenlijke visie
De partners hebben een gezamenlijke visie, uitgewerkt in doelstellingen, en deze visie wordt ook
(uit)gedragen door de partners.

2. Hef kind staat centraal
De activiteiten richten zich op en passen bij de ontwikkeling van het kind, de primaire doelgroep van
de Brede School.

3. Ouders betrokken
De ouders zijn nauw betrokken (ouders worden geïnformeerd en geraadpleegd, ouders kunnen aan
activiteiten deelnemen)

4. Maatwerk in de wijk
Wijkbewoners zijn bij de Brede School betrokken, het aanbod past bij de vraag uit de wijk

5. Multidisciplinaire samenwerking
Scholen en andere partners werken samen en zijn betrokken bij het programma.

6. Doorgaande lijn
Partners maken afspraken over en werken samen aan informatie-uitwisseling, afstemming van pro-
fessionele werkwijze, signalering en doorverwijzing.

7. Nieuwe professionele houding
Professionals uit diverse organisaties leren van eikaars deskundigheid en staan open voor eikaars
inbreng.

8. Structurele aanpak
De continuïteit van de Brede School is gewaarborgd (financiën, inzet personeel, beleid)

9. Geschikte en beschikbare ruimte
Er is voldoende, geschikte en veilige ruimte voor het Brede Schoolprogramma, gemakkelijk toeganke-
lijk en met mogelijkheid voor onderlinge ontmoeting

10. Zichtbaar maken van resultaten
Evaluatie-instrumenten worden ingezet, om resultaten zichtbaar te maken en het programma te verbe-
teren.

10. Organisatie

De verantwoordelijkheid voor uitvoering van het projectplan ligt bij het "wijkwerkverband brede school
Lelystad Haven". De organisatie van dit samenwerkingsverband is erop gericht om efficiënt en resul-
taatgericht samen te werken. Het accent ligt daarbij op de uitvoering en verdere ontwikkeling van
brede school activiteiten in deze wijk.
In het wijkwerkverband brede school zitten de partners, die meedoen, meedenken en meebeslissen in
de brede schoolontwikkeling. Deze partners zijn de basisschool de Sluis, Buurtcentrum de Windhoek,
Sportbedrijf Lelystad, Jeugdgezondheidszorg (Icare, GGD), Stichting 3D, CKC de Kubus, Bibliotheek
Lelystad, Stichting Kindercentra Lelystad (peuterspeelzaal de Zuidwester), Gemeente Lelystad.
Het samenwerkingsverband is als geheel verantwoordelijk voor de voortgang van de uitvoering en
verdere ontwikkeling. Daarnaast is elke vertegenwoordiger verantwoordelijk voor het uitdragen van de
brede school visie, de communicatie en afstemming in zijn eigen organisatie.
Het wijkwerkverband staat onder leiding van een gemeentelijk projectleider. Deze organiseert en leidt
het overleg, zorgt voor afstemming met de gemeentelijke beleidsafdelingen en bewaakt de uitvoe-
ringsbudgetten.
Voor specifieke (deel)uitwerkingen worden ad hoc taakgerichte werkgroepen ingesteld.
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11. Communicatie: Investeer in algemeen begrip, acceptatie, betrokkenheid en draagvlak.

Het project kent voor de communicatie een aantal doelstellingen voor de duur van het project en per
fase. Met de communicatie brede school voor de duur van het project wordt beoogd:
• de bekendheid en kennis van het project brede school bij de doelgroepen te vergroten;
• medewerking te verkrijgen bij de realisatie van de brede school;
• de betrokkenheid in- en extern bij het project te verhogen;
• een goed imago van het project op te bouwen en te versterken;
• deelname vergroten en versterken aan brede schoolactiviteiten.

Als we deze algemene doelstellingen vertalen naar het project, betekent dit:
• Menukaart Brede School. Drie maal per jaar krijgen alle kinderen een menukaart Brede School

mee naar huis, waarop het aanbod staat vermeld. Op basis van deze menukaart kunnen kinderen
zich inschrijven of aan open activiteiten deelnemen.

• Concrete afspraken maken en een goede samenwerking tot stand brengen met de bij het project
betrokken partijen;

• Het werken aan grotere bekendheid, begrip en acceptatie voor nut en noodzaak van het project bij
alle doelgroepen;

• Het tot stand brengen van draagvlak voor het project door pro-actief en interactief met de omge-
ving om te gaan.

Voor de verdere uitwerking wordt verwezen naar de communicatiematrix in bijlage 2.

12. Financiën

Thema
Sport en spel

Kunst en cultuur

Opvoedingsondersteuning

Sociale competentie ontwikkeling

Opvang en kinderparticipatie

Buurtnetwerken

PR
Totaal

2008
€5.750

€4.988

€1.643

€1.352

PM

PM

€676
€ 14.408

2009
€6.037

€5.238

€1.725

€1.352

PM

PM

€676
€15.027
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Bijlage 1: kwaliteitscriteria brede school

1. Gezamenlijke visie
a. De partners hebben een gezamenlijke, schriftelijk vastgelegde visie op de brede school
b. De visie is uitgewerkt in SMART geformuleerde doelen
c. De brede school is terug te vinden in de beleidsvisies van alle afzonderlijke partners
d. Er is draagvlak voor de brede school op managementniveau
e. Er is draagvlak voor de brede school op de werkvloer
f. Visie en doelen komen tot uitdrukking in brede school activiteiten
2. Het kind staat centraal
a. Kinderen vormen de primaire doelgroep van de brede school
b. De brede school activiteiten dragen bij aan de ontwikkelingskansen van kinderen
c. De brede school richt zich op de gehele ontwikkeling van het kind: sociaal-emotioneel, fysiek en
cognitief
d. De brede school biedt activiteiten voor kinderen op het gebied van:

Educatie
- Zorg

Vrije tijd
3. Ouders betrokken
a. Ouders worden geïnformeerd over de brede school en haar activiteiten
b. Ouders worden geraadpleegd over de brede school en haar activiteiten
c. De brede school biedt activiteiten voor ouders op het gebied van opvoedingsondersteuning,
educatie en vrije tijd
4. Maatwerk in de wijk
a. Wijkbewoners worden geïnformeerd over de brede school en haar activiteiten
b. De brede school wordt ontwikkeld op basis van informatie over de wijk, wijkbewoners en aanwezige
voorzieningen
c. Er wordt vraaggericht gewerkt: activiteiten worden afgestemd op behoeften van kinderen, ouders
en overige bewoners van de wijk
5. Multidisciplinaire samenwerking
a. De brede school bestaat minimaal uit één school en partners van minimaal twee andere disciplines
b. Het is duidelijk welke partners bij de brede school betrokken zijn
c. De betrokkenheid van de partners is gerealiseerd?

Onderwijs
Welzijn (wijkcentrum, jongerenwerk etc.)
Peuterspeelzaal
Zorg (buurtnetwerk, GGD, consultatiebureau, maatschappelijk werk etc.)
Cultuur (bibliotheek, muziekschool, kunstencentrum etc.)
Sport (sportverenigingen, Sportwijkwerk, etc.)

d. Er is overeenstemming over de rolverdeling op het gebied van regie, coördinatie en uitvoering
e. De samenwerkingspartners vormen samen met ouders een sluitend netwerk rond het kind
6. Doorgaande lijn
a. Er is een doorgaande lijn in de werkwijze van de organisaties waarmee het kind gedurende
zijn/haar ontwikkeling mee te maken krijgt
b. Professionals dragen relevante informatie schriftelijk én mondeling in overleg met ouders aan el-
kaar over
c. Er is sprake van adequate signalering en doorverwijzing van zorgleerlingen en -gezinnen
d. Begin- en eindtijden van brede school activiteiten zijn op elkaar afgestemd
7. Nieuwe professionele houding
a. Professionals van de betrokken organisaties zijn bereid om samen te werken en hebben een open,
flexibele houding ten aanzien van andere organisaties
b. Professionals van de betrokken organisaties zijn op de hoogte van eikaars deskundigheid
c. De betrokken organisaties maken over en weer gebruik van eikaars expertise
8. Structurele aanpak
a. De continuïteit van de brede school is gewaarborgd: er is sprake van structurele (meerjarige) af-
spraken tussen de betrokken organisaties en met de gemeente
b. Er is een structurele financiële basis voor de brede school
c. Er zijn bindende afspraken gemaakt over de inzet van personeel
d. Er is een structureel en samenhangend gemeentelijk brede school beleid
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9. Geschikte en beschikbare ruimte
a. Er is voldoende geschikte accommodatie beschikbaar voor de brede school
b. De brede school biedt een herkenbaar en centraal aanspreekpunt in de wijk: er is één 'loket'
c. De huisvesting van de brede school biedt kinderen, ouders en overige wijkbewoners gelegenheid
tot ontmoeting
d. De huisvesting van de brede school stimuleert ontmoeting en (in)formeel overleg tussen professio-
nals
e. De veiligheid van kinderen in en rond de brede school is gewaarborgd
f. Ruimten worden daar waar mogelijk multifunctioneel gebruikt
g. Er zijn duidelijke, schriftelijk vastgelegde afspraken over beheer en exploitatie
10. Zichtbaar maken van resultaten
a. De resultaten van de brede school worden door middel van evaluatie in beeld gebracht
b. Naar aanleiding van de uitkomsten van de evaluatie wordt gezocht naar oplossingen voor knelpun-
ten

Uitgave: Oberon & OOG onderwijsondersteuning Utrecht/Amsterdam 2004
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Bijlage 2 Matrix communicatie doelstellingen / middelen I doelgroepen (versie 2007/2008)
Doelgroep: kinderen ouders buurtbewoners scholen inwoners

Lelystad
externe brede
schoolpartners

college gemeenteraad politieke
partijen

Provinciaal Landelijk

Doelstelling: vergroten bekendheid begrip "brede school" Lelystad
Logo/beeldmerk
Stadsbulletin

Lokale media

Website brede school

Website gemeente

Website bredeschool.nl

Algemene folder

Affiches

Schoolkrant
Info via wijkpost

Doelstelling: Medewerking versterken bij de verdere brede school ontwikkeling
Voorlichting/presentatie
Nieuwsbrief jeugdbe-
leid
Afsluiten convenant
Eindpresentaties act

Doelstelling: vergroten betrokkenheid in- en extern bij brede school ontwikkeling

Werkbezoek

Algemene folder
Voorlichting
Inspraak/onderzoek

Info ouderavond
Eindpresentaties act

Doelstelling: opbouwen en versterken imago brede school

Logo/beeldmerk
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Stadsbulletin

Lokale media

Website brede school
Website gemeente

Algemene folder

Affiches

Flyers

Schoolkrant
Info via wijkpost

Doelstelling: deelname ven
Website brede school

Affiches
Flyers

Schoolkrant
Groepsgesprek
Info ouderavond
Eindpresentaties act

Inspraak/onderzoek

iroten/versterken aan brede schoolactiviteiten
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Bijlage 3 Signalerinqsliist voor peuters

Naam:. j/m

Op speelzaal sinds: Afscheidsdatum :..

1e periode:

Geboortedatum:

ingevuld door:

2e periode: ingevuld door:

3e periode: ingevuld door:

Gaat naar basisschool:

Handtekening ouder/s:

Aantal dagdelen per week:

datum:
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Gezinssamenstelling

Bij wie woont het kind?

Wat is de plek in de kinderrij?

Welke taal spreekt het kind thuis?

Welke andere talen spreekt het kind?

hteeft het kind veel structuur en begeleiding nodig?

Ja / nee

Zo ja, op welke manier?

Zijn er nog andere instanties bij het kind betrokken?

Ja / nee

Zo ja, welke?

Is het kind zindelijk? Ja / nee

Een nader gesprek wenselijk / niet nodig

19-1-2009



Sociaal emotionele ontwikkeling

I.Het kind staat open voor
contact met volwassenen
2.Het kind staat open voor
contact met andere kinderen
3.Het kind is nieuwsgierig
4.Het kind is tevreden
S.Het kind is ontspannen
6.Het kind kan doorzetten
7.Het kind is evenwichtig
S.Het kind is levenslustig
9.Het kind is weerbaar
lO.Binnenkomst / afscheid nemen
11.Sociale redzaamheid
12.Concentratie
13. Zelfstandigheid
14.Omgaan met aandacht vragen
iS.Omgaan met andere kinderen

Taalontwikkeling

16. Het kind begrijpt goed wat er
qezeqd wordt
17 .Het kind kan via taal duidelijk
maken wat het wil vertellen
18..Het kind spreekt in 2-3 woord-
zinnen
19. Het kind articuleert goed
20. Het kind praat spontaan en vrij
tegen de leidsters
21.Het kind praat spontaan en vrij

+ ± - + ± - + ± -
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tegen andere kinderen

Activiteiten

22. Het kind is betrokken bij de
krinqactiviteiten
23.Het kind is betrokket;l bij
gestructu reerde activiteiten
24.Vrij spel binnen
25.Vrij spel buiten

Motoriek

26.Grove motoriek
27. Fijne motoriek

+ (blauw) - beheerst: ± (groen) — is in ontwikkeling (ingevuld op leeftijdsniveau) - (geel) = nog niet aan toe

Persoonlij kheidskenmerken

1. Het kind staat open voor contact met volwassenen
reageert op toenadering
reageert op lichaamstaai
neemt zelf het initiatief

2. Het kind staat open voor contact met andere kinderen
reageert op toenadering
reageert op lichaamstaai
neemt zelf het initiatief

3. Het kind is nieuwsgierig
kijkt bij anderen
is ontdekkend bezig
stelt veel vragen
houdt van de uitdaging van iets moeilijks

4. Het kind is tevreden
is positief ingesteld
accepteert regels
moppert niet
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5. Het kind is ontspannen
is niet angstig
voelt zich op zijn gemak
is niet krampachtig bij de leidster
is niet krampachtig bij andere kinderen

6. Het kind kan doorzetten
maakt werkjes af
kan teleurstellingen verwerken probeert het steeds weer opnieuw
geeft niet gauw op

7. Het kind is evenwichtig
is niet gauw van zijn stuk te brengen
kan zelf iets kiezen
vertoont geen extreem gedrag

8. Het kind is levenslustig
is vrolijk
heeft voldoende energie
kan ergens enthousiast voor worden

9. Het kind is weerbaar
durft op iets af te stappen
laat niet over zich lopen
kan zelf kleine 'conflicten' oplossen
raffelt alles af
durft hulp te vragen

Gedrag

10, Binnenkomst en afscheid nemen
komt altijd vrolijk binnen
heeft geen moeite met afscheid nemen
hoeft niet eerst te acclimatiseren
richt zich na het afscheid nemen snel op wat er in de groep gebeurt

11. Sociale redzaamheid
doet nog niets, speelt niet
wacht totdat hij wordt opgemerkt
imiteert spel
kan materialen delen
kan aandacht delen
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richt zich alleen op de leidster

12. Concentratie
kan een tijdje intensief met iets bezig zijn
is nooit ergens even mee bezig, maar begint
steeds weer aan wat anders
begint lukraak aan van alles
let op alles, behalve op zichzelf
is overactief

13. Zelfstandigheid
kan zelf jas aan- en uittrekken
kent de weg in de groep
kan zelf zijn handen wassen
kan brood- en koekpakjes openen
kan alleen naar de wc
weet materialen te vinden

14. Aandacht vragen
hangt voortdurend bij de leidster
probeert op alle mogelijke manieren de aandacht te trekken
roept / praat er steeds tussendoor
kan aandacht delen
kan wachten op aandacht

15. Omgaan met andere kinderen
blijft afzijdig, in eigen wereldje
doet altijd alles alleen
kibbelt / scheldt / is agressief is dominant
zoekt toenadering
is sportief
wordt gauw boos
voelt zich gauw bedreigd clown gedrag / na-aperij

Taalontwikkeling

16. Het kind begrijpt goed wat er gezegd wordt
luistert actief bij het voorlezen
voert een opdrachtje goed uit
heeft altijd herhaling nodig
is halverwege de uitvoering de opdracht vergeten
kan liedjes, versjes et. onthouden

17. Het kind kan via taal duideliik maken wat het
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wil vertellen
gebruikt taal om iets voor elkaar te krijgen
spreekt in losse woorden
spreekt in zinnetjes
spreekt niet of nauwelijks
vertelt samenhangend
vertelt in een logische volgorde

18. Het kind articuleert goed
is verstaanbaar voor de leidster
is verstaanbaar voor de andere kinderen
praat binnensmonds
kan een aantal klanken niet zeggen
spreekt voldoende vlot

19. Het kind praat spontaan en vrii tegen de leidsters
durft iets te vertellen
durft iets te vragen
reageert alleen op het initiatief van de leidster

20. Het kind praat spontaan en vrii tegen andere kinderen
- durft iets te vertellen
- durft iets te vragen
- reageert alleen op initiatief van andere kinderen

Activiteiten

21. Het kind is betrokken bii de kringactiviteiten
durft iets te vertellen of vragen te stellen in de kring
reageert op de leidster
reageert op andere kinderen
rusteloos, overactief
kan niet blijven zitten
dli:fft aan een spel mee te doen

22. Het kind is betrokken bij gestructureerde activiteiten
komt moeizaam op gang
is bang om te beginnen
is moeilijk te stimuleren komt tot gericht werken
maakt zijn werkje af

23. Vrii soel binnen
neemt initiatieven
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heeft veel fantasie
betrekt anderen in zijn spel
sluit zich makkelijk aan bij anderen
speelt vaak ruwen stoer spel is dominant
'vlindert' rond
speelt al een rol
kan moeilijk iets kiezen komt makkelijk tot spel

24. Vrij spel buiten
benut de hele ruimte
is niet angstig
gebruikt de klim materialen
gebruikt de spelmaterialen
speelt eenzijdig
speelt ruwen stoer spel
laat zich makkelijk meetrekken in stoer spel
speelt graag buiten

Motoriek

Grove motoriek
lopen is soepel
rennen is soepel
kan ergens vanaf springen
kan achteruit lopen
kan ergens opklimmen
valt vaak
kan een bal gooien
kan tegen een bal schoppen
is "behendig met fietsjes en tractors

Fijne motoriek
is soepel
kan scheuren
is verkrampt
kan klei kneden
kan lijmen
hanteert de pincetgreep kan prikken
kan verven
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Kwaliteitscriteria brede school

1. Gezamenlijke visie
a. De partners hebben een gezamenlijke, schriftelijk vastgelegde visie op de brede school
b. De visie is uitgewerkt in SMART geformuleerde doelen
c. De brede school is terug te vinden in de beleidsvisies van alle afzonderlijke partners
d. Er is draagvlak voor de brede school op managementniveau
e. Er is draagvlak voor de brede school op de werkvloer
f. Visie en doelen komen tot uitdrukking in brede school activiteiten

2. Het kind staat centraal
a. Kinderen vormen de primaire doelgroep van de brede school
b. De brede school activiteiten dragen bij aan de ontwikkelingskansen van kinderen
c. De brede school richt zich op de gehele ontwikkeling van het kind: sociaal-emotioneel, fysiek en
cognitief
d. De brede school biedt activiteiten voor kinderen op het gebied van:

Educatie
- Zorg

Vrije tijd

3. Ouders betrokken
a. Ouders worden geïnformeerd over de brede school en haar activiteiten
b. Ouders worden geraadpleegd over de brede school en haar activiteiten
c. De brede school biedt activiteiten voor ouders op het gebied van opvoedingsondersteuning,
educatie en vrije tijd

4. Maatwerk in de wijk
a. Wijkbewoners worden geïnformeerd over de brede school en haar activiteiten
b. De brede school, wordt ontwikkeld op basis van informatie over de wijk, wijkbewoners en aanwezige
voorzieningen
c. Er wordt vraaggericht gewerkt: activiteiten worden afgestemd op behoeften van kinderen, ouders
en overige bewoners van de wijk

5. Multidisciplinaire samenwerking
a. De brede school bestaat minimaal uit één school en partners van minimaal twee andere disciplines
b. Het is duidelijk welke partners bij de brede school betrokken zijn
c. De betrokkenheid van de partners is gerealiseerd?

Onderwijs
Welzijn (wijkcentrum, jongerenwerk etc.)
Peuterspeelzaal
Zorg (buurtnetwerk, GGD, consultatiebureau, maatschappelijk werk etc.)
Cultuur (bibliotheek, muziekschool, kunstencentrum etc.)
Sport (sportverenigingen, Sportwijkwerk, etc.)

d. Er is overeenstemming over de rolverdeling op het gebied van regie, coördinatie en uitvoering
e. De samenwerkingspartners vormen samen met ouders een sluitend netwerk rond het kind

6. Doorgaande lijn
a. Er is een doorgaande lijn in de werkwijze van de organisaties waarmee het kind gedurende
zijn/haar ontwikkeling mee te maken krijgt
b. Professionals dragen relevante informatie schriftelijk én mondeling in overleg met ouders aan elkaar
over
c. Er is sprake van adequate signalering en doorverwijzing van zorgleerlingen en -gezinnen
d. Begin- en eindtijden van brede school activiteiten zijn op elkaar afgestemd

7. Nieuwe professionele houding
a. Professionals van de betrokken organisaties zijn bereid om samen te werken en hebben een open,
flexibele houding ten aanzien van andere organisaties
b. Professionals van de betrokken organisaties zijn op de hoogte van eikaars deskundigheid
c. De betrokken organisaties maken over en weer gebruik van eikaars expertise



8. Structurele aanpak
a. De continuïteit van de brede school is gewaarborgd: er is sprake van structurele (meerjarige)
afspraken tussen de betrokken organisaties en met de gemeente
b. Er is een structurele financiële basis voor de brede school
c. Er zijn bindende afspraken gemaakt over de inzet van personeel
d. Er is een structureel en samenhangend gemeentelijk brede school beleid

9. Geschikte en beschikbare ruimte
a. Er is voldoende geschikte accommodatie beschikbaar voor de brede school
b. De brede school biedt een herkenbaar en centraal aanspreekpunt in de wijk: er is één 'loket'
c. De huisvesting van de brede school biedt kinderen, ouders en overige wijkbewoners gelegenheid
tot ontmoeting
d. De huisvesting van de brede school stimuleert ontmoeting en (in)formeel overleg tussen
professionals
e. De veiligheid van kinderen in en rond de brede school is gewaarborgd
f. Ruimten worden daar waar mogelijk multifunctioneel gebruikt
g. Er zijn duidelijke, schriftelijk vastgelegde afspraken over beheer en exploitatie

10. Zichtbaar maken van resultaten
a. De resultaten van de brede school worden door middel van evaluatie in beeld gebracht
b. Naar aanleiding van de uitkomsten van de evaluatie wordt gezocht naar oplossingen voor
knelpunten

Uitgave: Oberon & OOG onderwijsondersteuning Utrecht/Amsterdam 2004



Meerjarenbegtotmg 2009 - 2012 uitgaven Brede School Lelystad

2009

BREDE SCHOOL: Boswijk
aantal lln.: 966

- sport en spel
- kunst en cultuur
- opvoedingsondersteuning
- ontwikkeling soc. competentie
- opvang en kinderparticipatie
- p.c-activiteiten

iREDE SCHOOL: Waterwijk
aantal lln.: 440

- sport en spel
- kunst en cultuur
- opvoedingsondersteuning
- ontwikkeling soc. competentie
- opvang en kinderparticipatie

25.116
22.218

7.728
5.796

23.184
2398

totaal:

11.440
10.120
3.520
2.640

10.560
1.320

totaal:

JREDE SCHOOL: Jol/Galjoen/Punter
aantal lln. 374

• sport en spel
- kunst en cultuur
- opvoedingsondersteuning
- ontwikkeling soc competentie
' opvang en kinderparticipatie
- p.r.-activiteiten

9.724
8.602
2.992
2.244
8.976
1.122

totaal:

BREDE SCHOOL: Zuiderzee*
aantal lln.; 506

- kunst en cultuur
- opvoedingsondersteuning
- ontwikkeling soc. competentie
- opvang en kindeiparticipatie
- p.r.-activiteiten

ijk

13.156
11 638
4.048
3.036

12.144
1.518

totaal:

ÏREDE SCHOOL: Lelystad-Haven
aantal lln.: 227

-sport en spel
- kunst en cultuur
- opvoedingsondersteuning
- ontwikkeling soc competentie
- opvang en Idndefparticipatie
- p.f.-activiteiten

3REDE SCHOOL: Atolwijk
aantal lm.: 778

- sport en spel
- kunst en cultuur
- opvoedingsondersteuning
- ontwikkeling soc. competentie
- opvang en kinderparticipabe
- p.r.-activiteiten

sub-totaal:
bij: algemene kosten:
- buurtnetwerken:
- diversen (o a. drukwerk, website, o

5.902
5.221
1.816
1.362
5.448

681
totaal:

20.228
17.894
6 224
4668

18.672
2.334

totaal:

nderzoek)

totale kosten 2009;

86.940

3S.S00

33.660

45.540

20.430

70.020

296.190

30.000
20.000

346.190

2010

IREDE SCHOOL: Boswijk
aantal lln.: 386

sport en spel
kunst en cultuur
opvoed ing sonde rsteuning
ontwikkeling soc. competentie
opvang en kinderparticipatie
p.r.-activiteiten

IREDE SCHOOL: Waterwijk
aantal lln.: 442

- sport en spd
- kunst en cultuur
- opvoedingsondersteuning
- ontwikkeling soc. competentie
- opvang en kinderparticipatie
- p.r.-activiteiten

26.622
23.664

7888
5.916

24.650
2.958

totaal:

11.934
10.608
3.536
2.652

11.050
1.326

totaal:

IREDE SCHOOL: Jol/Galjoen/Punter
aantal lln. 385

- kunst en cultuur
- opvoedingsondersteuning
- ontwikkeling soc. competenüe
- opvang en kinderparticipatie
- p.r.-activiteiten

10.395
9.240
3.060
2.310
9.625
1 155

totaal:

3REDE SCHOOL: Zuiderzeewijk
aantal lln.: 505

-sport en spel
• kunst en cultuur
' opvoedingsondersteuning
- oiiitvflkkeling soc. competentie
- opvang en kinderparticipatie
- p r -activiteiten

13.635
12.120
4.040
3.030

12.625
1.515

totaal:

3REDE SCHOOL: Lelystad-H
aantal lln.: 229

- sport en spel
- kunst en cultuur
- opvoedingsondersteuning
- ontwikkeling soc. competentie
- opvang en kinderparticipaoe
- p.r.-activiteiten

3REDE SCHOOL: Atolwijk
aantal lln.; 791

- sport en spel
- kunst en cultuur
- opvoedingsondersteuning
- ontwikkeling soc. competentie
- opvang en kinderparticipatie
- p.r.-activiteiten

sub-totaal:
)ij: algemene kosten:
- buurtnetwerken:

aven

6.183
5.496
1.832
1.374
5.725

687
totaal:

21.357
18.984
6328
4.746

19.775
2373

totaal:

- diversen (o.a. dnjkwerk, website, onderzoek)

totale kosten 2010:

91.698

41.106

35.805

46.965

21.297

73.563

310.434

32.000
21.000

363.434

Meerjarenbegroting 2009 - 2012 uitgaven Brede School Lelystad

2011

BREDE SCHOOL: Boswijk
aantal lln.: 991

sport en spe)
kunst en cultuur
opvoedingsondersteuning
onbMkkcHng soc. competentie
opvang en kinderpartidpabe
p.r.-activiteiten

IREDE SCHOOL: Waterwijk
aantal lln.: 436

sport en spel
kunst en cultuur
opvoed ing sonde rsteuni ng
ontwikkeling soc. competentie
opvang en kinderparticipatie
p.r.-activiteiten

27.748
24.775
a.919
6937

25.766
3.469

totaal:

12.208
10.900
3.924
3.052

11.336
1.526

totaal:

BREDE SCHOOL: Jol/Galjoen/Punter
aantal lln. 390

-sport en spel
- kunst en cultuur
- opvoedingsondersteuning
- ontwikkeling soc. competentie
- opvang en tanderpartkapatie
- p.r.-acbvite*en

10.920
9.750
3.510
2.730

10.140
1365

totaal:

BREDE SCHOOL: Zuiderzeewtjk
aantal lln.: 509

-sport en spel
- kunst en cultuur
- opvoedingsondersteuning
- ontwikkeling soc. competentie
• opvang en kinderparticipatie
- p.r.-activiteiten

14.252
12.725
4.581
3.563

13.234
1.782

totaal:

BREDE SCHOOL: Lelystad-H
aantal lln.: 226

- sport en spel
- kunst en cultuur
- opvoedingsondersteuning
- ontwikkeling soc. competentie
- opvang en kinoerparticrpatie
• p.r. -activiteiten

3REOE SCHOOL: Atolwijk
aantal lln.: 791

-sporten spel
- kunst en cultuur
- opvoedingsondersteuning
- ontwikkeling soc. competentie
- opvang en kinderparticipafie
- p.r.-adiviteiten

sub-totaal;
bij: algemene kosten:
- buurtnetwerken:

aven

6.328
5.650
2.034
1.582
5.876

791
totaal:

22.148
19.775
7119
5.537

20.566
2769

totaal:

- diversen (o.a. dnjkwerk, website, onderzoek)

totale kosten 2011;

97.S14

42.946

38.415

50.137

22.261

77.914

329.287

34.000
22.000

385.287

2012

BREDE SCHOOL: Boswijk
aantal lln.: 975

- sport en spel
- kunst en cultuur
- opvoedingsondersteuning
- ontwikkeling soc. competentie
- opvang en kinderparticipabe
- p.r.-activiteiten

BREDE SCHOOL: Waterwijk
aantal lln.: 429

- sport en spd
- kunst en cultuur
- opvoedingsondersteuning
- ontwikkeling soc. competentie
- opvang en kinderparticipatie
- p.r.-activiteiten

28.275
25.350
8.775
6.825

26.325
3.413

totaal:

12.441

11.154
3.361
3.003

11.583
1.502

totaal:

BREDE SCHOOL: Jol/GaljoenfPunter

aantal lln. 389

-sport en spel
- kunst en cultuur
- opvoedingsondersteuning
- ontwikkeling soc. competentie
- opvang en Jonderparticipatie
- p.r.-activiteiten

11.281
10.114
3.501
2.723

10.503
1.362

totaal:

BREDE SCHOOL: Zuideneewijk
aantal lln.: S03

- sport en spel
- kunst en cultuur
- opvoedingsondersteuning

- orKWIkkehng soc. competentie
- opvang en kinderparticipatie
- p.r.-acövrterten

14.587
13.078
4.527

3.521
13.581
1.761

totaal:

BREDE SCHOOL: Lelystad-H
aantal lln.: 221

- sport en spel
- kunst en cultuur
- opvoedingsondersteuning
- ot ilvrikkekng soc. competentie
- opvang en kinderparticipabe
- p.r.-activiteiten

BREDE SCHOOL: Atolwijk
aantal lln.: 799

- sport en spel
- kunst en cultuur
- opvoedingsondersteuning
- ontwikkeling soc. competentie
- opvang en kinderparticipatie
• p.r.-activiteiten

sub-totaal;
bij: algemene kosten:
- buurtnetwerken:

aven

6.409
5.746
1.989
1.547
5.967

774
totaal:

23.171
20.774
7.191
5.593

21.573
2.797

totaal:

- diversen {o.a. dnjkwerk, website, onderzoek)

totale kosten 2009;

98.963

43.544

39.484

51.055

22.432

81.099

336.577

36.000
23.000

395.577



inschrijf formulier ^rede Schooi
Zet kruisjes voor de activiteiten waar je graag aan mee wilt doen.

Voor kinderen
Kubus
O Salsa 1, groep 7/8, donderdag 8,15, 22, 29 januari en 5 februari 2009, van 15.30-16.30 uur, in basisschool Brink

O Salsa 2, groep 7/8, donderdag 26 februari, 5,12,19 maart en 26 maart 2009, van 15.30 -16.30 uur in basisschool 't Schrijverke

O Salsa 3, groep 5/6, donderdag 2, 9,16 en 23 april 2009, van 15.30 -16.30 uur m.u.v de lessen op 9 en 16 april, deze duren tot 17.00 uur,

^ ^ in basischool 't Schrijverke

^W Filmer in de klas, groep 7/8, woensdag 4,11 en 25 februari en 4 maart 2009, van 13.00 -15.00 uur in basisschool De Brink

O Stoer doen, groep 5 t /m 8, dinsdag 13, 20 en 27 januari en 3 februari 2009, van 15.30-16.30 uur in de basisschool De Horizon

O Spel en les, groep 1 t /m 4, dinsdag 17, 24 en 31 maart en 7 april 2009, van 15.30 -16.30 uur in basisschool De Horizon

O Creatief met klei 1, groep 1 t /m 4, maandag 19 en 26 januari en 2 februari 2009, van 15.30 -17.00 uur in de basisschool Driemaster

O Creatief met klei 2, groep 5 t /m 8, maandag 2 , 9 ,16 en 23 maart 2009, van 15.30 -17.00 uur in basisschool Driemaster

O Speel eens met muziek, groep 1, t /m 4, donderdag 12 en 26 februari, 5 en 12 maart 2009, van 15.30 -16.30 uur in basisschool Het Spectrum

Kinderwerk Stichting 3D
O Kookcursus 3, 9 t /m 13 jaar, maandag 23 februari, 2, 9, en 16 maart 2009 = VOL

O Kookcursus 4, 9 t /m 13 jaar, maandag 25 mei, 8,15 en 22 juni 2009

O Kookcursus 6, 5 t /m 8 jaar, maandag 12,19 en 26 januari en 2 februari 2009 = VOL

O Kookcursus 7, 5 t /m 8 jaar, maandag 30 maart, 6, en 20 april en 11 mei 2009 = VOL

O Kookcursus 10, 9 t /m 13 jaar, donderdag 5, 12,19 en 26 maart en 2 april 2009

O Kookcursus 11, 9 t /m 13 jaar, donderdag 11,18 en 25 juni en 2 juli 2009

O Kookcursus 13, 5 t /m 8 jaar, donderdag 15, 22 en 29 januari, 5 en 12 februari 2009 = VOL

O Kookcursus 14, 5 t /m 8 jaar, donderdag 16 en 23 april, 7,14 en 28 mei 2009

van 15.30-17.30 uur, Buurtcentrum De Brink

r ju

O Sportcursus Tang Soo Do & Hap Ki Do, groep 5/6, vanaf januari 2009, dinsdagmiddag van 15.30-17.00 uur in Sportzaal Horst

O Sportcursus Tang Soo Do & Hap Ki Do, groep 3/4, vanaf januari 2009, dinsdagmiddag van 15.30 - 17.00 uur in Sportzaal Horst

O Sportcursus Tennis, groep 3/4, na de voorjaarsvakantie, dinsdagmiddag van 15.30 - 17.00 uur in Sportzaal Horst

O Sportcursus Tennis, groep 7/8, na de voorjaarsvakantie, dinsdagmiddag van 15.30 - 17.00 uur in Sportzaal Horst

Voor ouders
ROC
O Alfabetisering

O Digitale vaardigheden voor beginners

O Staatsexamen NT2

O Nederlands voor Nederlanders

O Vergader- en discussietechnieken

O Training Sociale Hygiëne

STOP
O Peuter inzicht

O Opvoeden&zo

O Beter omgaan met pubers
Z.o.z.



Activiteiten die hier niet vermeld staan, maar wel op de menukaart, daarvoor hoeven jullie je niet op te geven.

Voornaam en achternaam ouder(s):

Voornaam en achternaam kind:

E-mail adres ouders:

Straatnaam en huisnummer:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer waarop ouder/verzorger te bereiken is tijdens de activiteit:

Geboortedatum:

Naam van de school:

Naam groepsleerkracht:. _Groep:

Bijzonderheden:

(ondertekening)

Datum: Handtekening ouder/verzorger:

Dit inschrijfformulier kan tot uiterlijk maandag 8 december fl.S. worden ingeleverd bij de groepsleerkracht.

Voor elke activiteit waarvoor jullie zijn geplaatst krijgen jullie een uitnodiging.



agenda

Januari

8 Salsa 1 (groep 7 en 8)

12 Kinderkookcafé cursus 6 (5 t/m 8 jaar)

13 Stoer doen (groep 5 t/m 8)

15 Salsa i (groep 7 en 8); Kinderkookcafé cursus 13 (5 t /m 8 jaar)

19 Kinderkookcafé cursus 6 (5 t/m 8 jaar); Creatief met klei (groep 1 t/m 4)

20 Stoer doen (groep 5 t/m 8)

22 Salsa 1 (groep 7 en 8); Kinderkookcafé cursus 13 (5 t/m 8 jaar)

26 Kinderkookcafé cursus 6 (5 t/m 8 jaar); Creatief met klei (groep 1 t/m 4)

27 Stoer doen (groep 5 t/m 8)

; ^ B Salsa 1 (groep 7 en 8); Kinderkookcafé cursus 13 (5 t/m 8 jaar)

februari

2 Kinderkookcafé cursus 6 (5 t/m 8 jaar); Creatief met klei (groep 1 t/m 4)

3 Stoer doen (groep 5 t/m 8)

4 Filmer in de klas (groep 7 en 8)

5 Salsa ï (groep 7 en 8); Kinderkookcafé cursus 13 (5 t/m 8 jaar)

11 Filmer in de klas (groep 7 en 8)

12 Kinderkookcafé cursus 13 (5 t/m 8 jaar); Speel eens met muziek (groep 1 t/m 4)

23 Kinderkookcafé cursus 3 (9 t/m 13 jaar)

25 Filmer in de klas (groep 7 en 8)

26 Salsa 2 (groep 7 en 8); Speel eens met muziek (groep 1 t/m 4)

Maart

Kinderkookcafé cursus 3 (9 t/m 13 jaar); Creatief met klei (groep 5 t/m 8)

Filmer in de klas (groep 7 en 8)

5 Kinderkookcafé cursus 10 (9 t/m 13 jaar); Salsa 2 (groep 7 en 8);

Speel eens met muziek (groep 1 t/m 4)

9 Kinderkookcafé cursus 3 (9 t/m 13 jaar); Creatief met klei (groep 5 t/m 8);

Speel eens met muziek (groep 1 t/m 4)

12 Kinderkookcafé cursus 10 (9 t/m 13 jaar); Salsa 2 (groep 7 en 8);

16 Kinderkookcafé cursus 3 (9 t/m 13 jaar); Creatief met klei (groep 5 t/m 8)

17 Spel en Les (groep i t/m 4)

19 Kinderkookcafé cursus 10 (9 t/m 13 jaar); Salsa 2 (groep 7 en 8)

23 Creatief met klei (groep 5 t/m 8)

24 Spel en Les (groep ï t/m 4)

26 Kinderkookcafé cursus 10 (9 t/m 13 jaar); Salsa 2 (groep 7 en 8)

30 Kinderkookcafé cursus 7 (5 t/m 8 jaar)

31 Spel en Les (groep 1 t/m 4)

JKpril

2 Kinderkookcafé cursus 10 (9 t/m 13 jaar); Salsa 3 (groep 5 en 6)

6 Kinderkookcafé cursus 7 (5 t/m 8 jaar)

7 Spel en Les (groep 1 t/m 4)

9 Salsa 3 (groep 5 en 6)

16 Kinderkookcafé cursus 14 (5 t/m 8 jaar); Salsa 3 (groep 5 en 6)

2O Kinderkookcafé cursus 7 (5 t/m 8 jaar)

23 Kinderkookcafé cursus 14 (5 t/m 8 jaar); Salsa 3 (groep 5 en 6)

11 Kinderkookcafé cursus 7 (5 t/m 8 jaar)

25 Kinderkookcafé cursus 4 (9 t/m 13 jaar)

7 Kinderkookcafé cursus 14 (5 t/m 8 jaar)

14 Kinderkookcafé cursus 14 (5 t/m 8 jaar)

28 Kinderkookcafé cursus 14 (5 t/m 8 jaar)

Juni

8 Kinderkookcafé cursus 4 (9 t/m 13 jaar)

11 Kinderkookcafé cursus 11 (9 t/m 13 jaar)

15 Kinderkookcafé cursus 4 (9 t/m 13 jaar)

18 Kinderkookcafé cursus 11 (9 t/m 13 jaar)

22 Kinderkookcafé cursus 4 (9 t/m 13 jaar)

25 Kinderkookcafé cursus 11 (9 t/m 13 jaar)

Juli

2 Kinderkookcafé cursus 11 (9 t/m 13 jaar)

^


