Brede School Goirle goed op weg
Het is even stil geweest rondom de brede scholen in Goirle. Dit
betekent niet dat er niets is gebeurd. Graag informeren we u via deze
nieuwsbrief over de ontwikkelingen.
0-meting
In 2011 heeft het bestuur van de Brede School Goirle een 0-meting laten uitvoeren,
om zo de ontwikkeling en activiteiten van de huidige brede scholen in Goirle in beeld
te brengen. De meting laat zien dat de brede scholen vooral zijn bezig geweest met
het ontwikkelen van naschoolse activiteiten voor de kinderen. Daarop voortgaand
werken de scholen nu aan een gezamenlijk aanbod voor alle brede scholen. In deze
nieuwsbrief vertellen de locatiecoördinatoren over de naschoolse activiteiten, zoals
die er nu zijn.
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Redactie
Deze nieuwsbrief is een uitgave
van de Brede School Goirle.
Heeft u nieuws, vragen of
opmerkingen?
Mail de coördinator Brede
School Goirle via:
lbrouwer@bredeschooltilburg.nl

Gemotiveerd
De partners in de brede scholen weten elkaar steeds beter te vinden. Dit geldt zowel
voor de partners die samen in één brede school gebouw zijn gehuisvest alsook voor
de partners die elk een eigen locatie hebben. Zij zetten in op een samenwerking
die werkelijk een meerwaarde heeft voor de kinderen, hun ouders en de wijk waar
zij wonen. Ook al is het geen
eenvoudige klus, toch zijn de
partners uitermate gemotiveerd
om de samenwerking verder
vorm te geven. De gemeente
Goirle blijft de komende jaren
investeren, vanuit de visie dat
de samenwerking in de brede
scholen positief bijdraagt aan
de ontwikkeling van kinderen
en de wijk waarin zij opgroeien.
In de komende jaren zullen de
activiteiten en samenwerking
verder worden uitgebreid.

Brede school gebouwen
De afronding van de bouw van
Brede School de Frankische
Driehoek is nabij. Vanaf januari
2012 hebben de Avonturiers en
basisschool Den Bongerd hun
intrek genomen in het brede
school gebouw. In het voorjaar
van 2012 wordt de Frankische
Driehoek feestelijk geopend.
Naschoolse activiteiten: kleuren en verven
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Afscheid
In 2011 is er ook afscheid genomen. Na bijna 43 jaar werkzaam te zijn geweest in
het basisonderwijs, neemt Iet Vervoort, directeur basisschool De Bron, afscheid, als
directeur en leraar én als bestuurslid en secretaris van het bestuur van Stichting Brede
Scholen Goirle. Zij heeft zich drie jaar ingezet voor de brede school ontwikkeling en
draagt het stokje nu over aan haar opvolgers. In deze nieuwsbrief vertelt zij over de
samenwerking in de Brede School Boschkens Oost.
We wensen u veel leesplezier en hopen u te inspireren met de voorbeelden uit de
praktijk.
Mocht u na het lezen van deze nieuwsbrief vragen en of opmerkingen hebben, dan
kunt u contact opnemen met de coördinator Brede School Goirle via lbrouwer@
bredeschooltilburg.nl.

Samen in één gebouw
Brede school Boschkens
Oost staat voor:
•
•
•
•
•

•

een veilige omgeving
voor kinderen
ouders betrekken bij
school
gebruik maken en
stimuleren van elkaars
kwaliteiten
kinderen leren van
elkaar
naschoolse activiteiten
organiseren voor
kinderen van de school
en uit de wijk
gezamenlijk gebruik
van elkaars ruimtes en
materialen

Boschkens Oost aan de Waterput 54 - 56 is een fonkelnieuw gebouw,
met meerdere functies. Binnen het maanvormige complex, gelegen
aan een uitnodigend schoolplein, zijn basisschool en kinderopvang
elkaars buren. Daarboven liggen koopappartementen voor starters op
de huizenmarkt.
De eerste gesprekken tussen school en kinderopvang dateren van 2008, zo vertellen
Iet Vervoort, directeur van basisschool De Bron, en Amela Duran, locatiemanager
kinderopvang Humanitas. Veel was er nog niet bekend: welke kinderopvang wordt
in Boschkens Oost gevestigd, wie zal welke ruimtes gaan gebruiken en vooral, hoe
worden de gezamenlijke ruimtes benut.

Brede School Boschkens Oost

Veilige omgeving
De teams van de basisschool De Bron en Humanitas hebben met elkaar
kennisgemaakt en samen doelstellingen bepaald over sfeer, regels, veiligheid en hoe
ze elkaars expertise kunnen inzetten.
De doelstelling, een veilige omgeving, is helemaal gerealiseerd. Er zijn bedrijfshulpverleners, speeltoestellen zijn gecontroleerd op veiligheid en iedereen kent het
alarmsysteem en weet hoe het ontruimingsplan werkt. Alles zorgvuldig gezamenlijk
aangepakt, waardoor de veiligheid goed op orde is.
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Zelfde regels?
Lastiger wordt het als het gaat over de regels binnen school en kinderopvang. Bij
kinderopvang Humanitas staan ontdekken en eigen verantwoordelijkheid leren voor
de kinderen voorop. Dat wil nog wel eens uitmonden in rennen door de gangen,
binnen hockeyen, gejoel en geschreeuw of aan de trap hangen.
Voor de kinderopvang iets dat er bij hoort, terwijl de basisschool liever een wat
rustiger sfeer heeft. Het geluidsvolume van de kinderen mag lager en ravotten doe je
buiten. De vraag is dan: wanneer laat de een de kinderen te veel ruimte en wanneer
is de ander te strikt?

Afstemmen
Een kwestie van afstemmen. Dat gebeurt ook. School en kinderopvang treffen
elkaar regelmatig en er wordt open over gesproken. “De lijnen zijn heel kort, we
stappen makkelijk bij elkaar binnen,” aldus Iet Vervoort. Ook Amela Duran vindt
de samenwerking prettig. “Sinds de start in de nieuwbouw is er een werkgroep
Programma-inhoud. Daarin zitten leerkrachten en pedagogisch medewerkers in. Zij
overleggen over dergelijke onderwerpen.”

Overgang peuters naar basisschool

Brede School Boschkens
Oost herbergt:
•
•
•

basisschool De Bron
tussenschoolse opvang/
overblijven door de
werkgroep vanuit De Bron
Kinderopvang Humanitas
met: kinderdagverblijf
Breebosch, peuterspeelzaal
De Hummeltjes,
buitenschoolse opvang
(voor en na school) Villa
Kakelbont



Amela Duran en Iet Vervoort zijn zonder meer allebei heel positief over de overgang
van de peuters naar de basisschool. Deze verloopt nu een stuk vloeiender. De peuters
zien de juffen en meneren van de basisschool binnen hun eigen speelomgeving,
waardoor die grote mensen een stuk minder eng en vreemd worden.
Een ander voordeel is dat de ontwikkeling van kinderen al op het kinderdagverblijf
is te volgen, waardoor eventuele zorgen al vroeg opvallen. Langs korte lijnen en
volgens gezamenlijk vastgelegde afspraken, kunnen de kinderopvangmedewerkers de
basisschool hierover informeren bij de overdracht. “Onze pedagogisch medewerkers
zijn hiervoor opgeleid en kunnen als dat nodig is, terugvallen op een pedagoog, die
bij ons in dienst is,” vertelt
Amela. Verder hanteren
school en opvang de
aanwijzingen uit GART: een
samenwerkingsverband
van basisscholen en SBO
die met elkaar de zorg
behartigen voor alle
leerlingen.

De toekomst?
Wat gaat er op korte
termijn verder gebeuren
in Boschkens Oost? De
doelstellingen van de
brede school verder
uitwerken, aldus Amela
Schaken in Villa Kakelbont - Boschkens Oost
en Iet. En dan vooral het
programma van de naschoolse activiteiten en het delen van elkaars deskundigheid in
leren en gezond opgroeien.
Amela Duran doet dat vanaf 1 januari met een nieuwe gesprekspartner, Frans
Haarbosch. Hij volgt Iet Vervoort op als directeur van De Bron. Iet gaat na 43 jaar in
het onderwijs met pensioen. “Genieten van het buitenschoolse,” lacht ze.
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Uitnodiging!

Vrolijk kerstontbijt in de Frankische Driehoek

Enthousiast geworden
over de ouderkamer?
Kom gerust eens langs!
De ouderkamer is er voor
ouders en verzorgers
van kinderen van de
Brede School Frankische
Driehoek.
Wat: Ouderkamer
Waar: De Deel
Wanneer: iedere
woensdag en vrijdag van
08.30 tot 09.30 uur
Voor wie: ouders en
verzorgers

Het is druk in De Deel bij de Frankische Driehoek. Zo’n 25 ouders
zitten bij elkaar voor een uitgebreid kerstontbijt. De tafels staan vol
met allerlei lekkere dingen. Iedereen heeft wat meegebracht.
Hier en daar is een kinderwagen geparkeerd en sommigen hebben hun jongste
kinderen op schoot. Diana van Gerwen, coördinator van de Ouderkamer heet
iedereen van harte welkom, waarna het ontbijt is ‘geopend’.

Leuk, ook voor vaders

Meer informatie:

Tussen de vrouwen zitten twee mannen. Zoals Werner, hij werkt in wisseldiensten en
als een bezoek aan de ouderkamer in zijn rooster past, dan is hij van de partij. Zijn
vrouw Carla is er ook, zij doet de tussenschoolse opvang. De oudste (Luuk, 9) van hun
2 kinderen zit nu nog op de dependance van de Bongerd aan de Dieze. Straks, na de
grote verhuizing, zitten ook zij met hun klasgenoten in de nieuwbouw aan Frankische
Driehoek. Waarom hij hier te vinden is? Het is gewoon gezellig en het is een plek om
over van alles praten.

oudercontactfunctionaris
Diana van Gerwen.

Ei kwijt zonder poespas

Brede School De
Frankische Driehoek
bestaat uit:
•
•
•

•
•

Basisschool De Open
Hof
Basisschool Den
Bongerd
De Avonturiers:
kinderdagverblijf, vooren buitenschoolse
opvang
Stichting De Blijvertjes:
tussenschoolse opvang
Sociaal Cultureel
Centrum De Deel

Diana beaamt dat. “Ze kunnen hier hun
ei kwijt, met medeouders. Zonder dat
er gelijk een groot verhaal van wordt
gemaakt.” Als Diana daar aanleiding in ziet,
neemt ze de vrijheid de directeur van de
basisschool te informeren. Natuurlijk niet
over persoonlijke dingen, daarmee verwijst
ze ouders naar de juiste persoon binnen de
school.

Kerstonbijt ouderkamer

Geruststellende tips
Paul is de tweede man in het gezelschap. Hij is werkzoekende. Samen met zijn
vrouw Ilja komt hij al enige tijd naar de ouderkamer. Hij had een administratieve
functie in de zorg en kreeg vanwege automatisering ontslag. Een onderwerp zoals
dit kan ook in de gesprekken in de ouderkamer terugkomen. Zijn vrouw Ilja vertelt
dat de ouderkamer een prettige plek is waar je ouders allerlei geruststellende tips
kunt geven. “Én je zit dicht ‘bij het vuur’ om ouders te vragen voor allerlei hand- en
spandiensten op school.” Zelf is Ilja bibliotheekmoeder, samen met Wendy. Iedere zes
weken is er voor de kleuters een nieuw thema in de groep. Wendy haalt de boeken bij
de bibliotheek die bij het thema passen schakelt Ilja in als ze hulp nodig heeft.

Van techniektoren tot verpleegkunde
Aan de andere tafel zijn ook enthousiaste geluiden te horen. Zelf doen de moeders
mee met allerlei activiteiten zoals pepernoten bakken, de techniektoren waarin
kinderen ontdekken wat zwaartekracht is, of wat magneten doen. Of ze gaan met
groepen mee op pad, bijvoorbeeld naar de verpleegkundige opleiding van Avans.
En gaat het hier niet over schoolactiviteiten, dan wordt aan deze tafel over een
eventuele volgende zwangerschap met elkaar gepraat.

In het zonnetje
Felicitaties voor Diana (re.)



Halverwege het ontbijt is het tijd om Diana in het zonnetje te zetten. Ze wordt
enthousiast toegesproken en ontvangt een prachtig kerstpakket, als dank voor al haar
inzet en goede zorgen, die ze nu al zo’n drie jaar in de ouderkamer steekt.
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Naschoolse activiteiten:
wat en voor wie
De Frankische Driehoek,
’t Schrijverke, Boschkens
Oost en De Vonder in
Riel werken aan een
gezamenlijk programma
voor naschoolse
activiteiten. De activiteiten
zijn voor de kinderen leuk
om te doen en het helpt
hen te ontdekken wat hun
interesses zijn en waar ze
goed in zijn.
De activiteiten zijn altijd
in de buurt en daardoor
praktisch en veilig te
bereiken. Kinderen hoeven
niet alleen over straat.
De lessen worden gegeven
door professionals: mensen
die goed zijn in sport en
bewegen, in schilderen,
iets maken, toneel spelen
of muziek maken. Alle
kinderen kunnen meedoen,
of ze nu op de locatie van
de brede school op school
zitten, of daar naar de
buitenschoolse opvang
komen, of dat ze in de
buurt wonen.

Ontdekkingstocht in bewegen, denken en
creativiteit
“Als ik met kinderen heb gewerkt, kom ik nooit chagrijnig thuis,” zegt
Renée de Jong. “Kinderen zijn bijna altijd vrolijk,” voegt ze eraan
toe. Wat Bert van Ostaijen leuk vindt: “Ook al is het best veel werk,
als het er eenmaal is, dan ligt er ook echt een mooi programma.” En
voor Wencke den Ouden telt: “In een dorp is het aanbod van sport
en cultuur vaak beperkter, door de brede school activiteiten maken
kinderen toch kennis met die ene activiteit, die minder voor de hand
ligt.”

Renée werkt voor kinderopvang De Avonturiers en regelt voor de brede scholen
Frankische Driehoek en ’t Schrijverke de naschoolse activiteiten. Bert, adjunct en
leerkracht op basisschool De Bron, maakt het programma voor Boschkens Oost
en Wencke den Ouden doet dit voor De Vonder in Riel. Wencke is ouder van drie
kinderen, twee zitten op de Vonder, één nog op een kinderopvang. “Het organiseren
doe ik niet geheel alleen. Ik ben het aanspreekpunt en regel bijna alles, maar ik
maak deel uit van een werkgroep van in totaal acht personen.” Zij komen uit de
samenleving van Riel, ouders, grootouders en betrokkenen, onder wie enkelen met
een achtergrond als leraar of lerares.

Samenleving betrekken
“Wij proberen de samenleving van Riel te betrekken bij de activiteiten van de Brede
School. Dit is echt ons doel, en dat moet denk ik een doel zijn van elke brede school,”
vervolgt Wencke. ”Bij ons ligt de focus sterk op activiteiten voor kinderen, die
doorgetrokken kunnen worden naar ouders of Rielse dorpsbewoners. Bijvoorbeeld,
er is nu een schaakclub opgericht voor ouders én kinderen. Dit begon als een brede
school activiteit.” En zo zijn er meer. “Vaak verzorgen Rielse bewoners de activiteiten.”
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Locaties Brede
School Goirle en hun
locatiecoördinatoren:
•
•
•

Boschkens Oost,
Bert van Ostaijen en
Susan Gadella
’t Schrijverke en
Frankische Driehoek,
Renée de Jong
De Vonder, Riel,
Wencke den Ouden

Een greep
Wat het voor activiteiten zijn? Knutselen, discodans, bewegen rond prentenboeken,
yoga, djembe, vilten, mandala tekenen, of dynamic tennis. Voor iedereen zit er
wel wat bij, of je nu kleuter bent of in de bovenbouw van de basisschool zit. De
activiteiten spelen in op de verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen, zoals
taal, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Inschrijven in blokken
Er wordt zoveel mogelijk met een programma voor een langere periode gewerkt.
Boschkens Oost doet dat in periodes van enkele maanden. De eerste periode is net
voorbij, in januari start de tweede en laatste periode, die loopt tot en met april. Voor
de Frankische Driehoek en ’t Schrijverke loopt de periode nog tot februari. Renee
is al wel bezig met mensen te vragen die les willen geven in de komende periode.
Bij De Vonder wordt het programma aan het begin van het schooljaar grotendeels
vastgesteld, met vrijwel voor iedere groep een activiteit. Vlak voor aanvang van de
bekendmaking in het dorp van de activiteiten wordt alles echt afgerond.
Kinderen krijgen een programmaboekje waaruit ze kunnen kiezen en schrijven zich
dan met een strookje in, waar gelijk de betaling bijgesloten wordt. Een workshop
bestaat meestal uit 4 bijeenkomsten, per keer betalen de kinderen rond de 2 euro,
dus in totaal is het telkens zo’n 8 euro voor een workshop.

Organisatie verbeteren
De locatiecoördinatoren willen graag de organisatie van de activiteiten verbeteren.
Voor de ouders en kinderen willen ze het inschrijven eenvoudiger en overzichtelijker
maken. Bijvoorbeeld inschrijven per mail en gelijk voor een langere periode, zodat
alles vlot afgehandeld kan worden en voor iedereen de inschrijvingen duidelijk zijn.

Doorlopende thema’s
Voor de activiteiten zelf
zouden de coördinatoren
graag meer verbinding
willen hebben met
onderwerpen die op de
basisschool aan bod komen.
De kinderen zijn dan vanuit
meerdere invalshoeken met
dat onderwerp bezig. Nu
gebeurt dat al enigszins.
Bijvoorbeeld rond de
Kinderboekenweek en de
Nationale Voorleesdag. In
de klas wordt bijvoorbeeld
voorgelezen en na school
Kinderkunstenaars - SNENS
maken de kinderen een
Brede School Frankische Driehoek
toneelstuk. In Riel worden
die activiteiten, waar dat kan, ook aan andere partijen verbonden. Bijvoorbeeld
biologie in de klas wordt door een brede school activiteit verbonden aan de
heemkunde club Alphen - Riel. Het schoolkoortje van de kerstmis en communie gaat
in de aankomende brede school activiteiten verder met dezelfde dirigent.
School en naschoolse activiteiten zijn zo op elkaar afgestemd en versterken elkaar.
Bert, Renee en Wencke zijn volop bezig, met mooie workshops en veel deelnames als
resultaat!
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Ouderkamer ’t Schrijverke: van erwtensoep tot
Alpe d’HuZes

Ouderkamer Brede
School ‘t Schrijverke
Waar: basisschool ’t
Schrijverke

Voor wie: ouders en
verzorgers van kinderen van
Brede School ‘t Schrijverke
Wanneer: iedere
vrijdagochtend van 08.30
tot 09.30

Meer informatie:
oudercontactfunctionaris
Monique van den Hoogen.

Ze heeft twee kinderen, Anne-Floor in groep 3 en Stijn in groep 6
van basisschool ’t Schrijverke. Toch is dat niet de reden waarom
ze iedere vrijdagochtend op school is. Monique van den Hoogen is
oudercontactfunctionaris van de ouderkamer, de ontmoetingsplek voor
ouders en verzorgers, van wie de kinderen op ’t Schrijverke zitten.
Gezellig aan statafels
“Toen ik de ouderkamer ging doen, heb ik expres gekozen voor statafels, in een open
ruimte binnen de school, dicht bij de ingang. Daardoor is deze plek goed zichtbaar,
iedereen kan hier makkelijk binnenlopen. Ook leerkrachten komen er soms even bij.” De
opzet is geslaagd. De sfeer is ontspannen, er klinkt gezellig geroezemoes van zo’n twintig
vrouwen, verse koffie en thee staan binnen handbereik.

Lekker binnen
“Bij scholen zie je vaak dat moeders met elkaar blijven praten, net nadat de school is
begonnen. Hier was dat ook zo. In de gang of buiten bij het hek. Moeders hebben graag
onderling contact. Waarom dan niet binnen de school? Voor de kinderen ook gelijk heel
praktisch, want dat gepraat op de gang of bij
het hek, leidde hen enorm af.”

Dertig liter erwtensoep
Van alles wisselen de vrouwen met elkaar uit.
Of het nu vragen zijn over het invullen van de
bestelling van de schoolfoto’s of de ervaringen
met de schoolkeuze na de basisschool. En het
is een mooie ‘visvijver’ om ouders te vragen
om mee te helpen met een activiteit op school.
Bijvoorbeeld voor de kerstmarkt. Tussen de
koffie en thee door, bespreken Monique,
Marjolein en Nicole de bestellingen: 30 liter
erwtensoep, 350 rookworsten en 84 liter
glühwein. En wie zorgt voor het damast, de
kerstverlichting, het huren van de kramen en
waar de muziek komt te staan.

Monique van den Hoogen, oudercontactfunctionaris Ouderkamer ‘t Schrijverke

Alpe d’HuZes
Van de glühwein gaat het naar serieuzere zaken. Kan de school wel of niet mee doen
aan sponsoring van een deelnemer aan de Alpe d’HuZes. Met nog andere fietsers gaat
hij de Alpe d’Huez zes keer op een dag beklimmen. De opbrengst gaat naar onderzoek
naar kanker. Met ontzag voor de prestatie én met een realistische insteek geven de
vrouwen hun mening. Goed initiatief, zonder meer, hoe kunnen ze de aandacht niet
alleen voor deze maar voor alle andere sponsoracties goed verdelen.

Van alles
Van alles komt er dus voorbij. Praktische en minder praktische zaken. Ouders kunnen
hier echt van alles kwijt, ook als ze ergens mee zitten over hun kinderen. Er wordt
geluisterd en meegeleefd. En als dat nodig is en ouders dat willen, kan er een signaal
gaan naar de schoolleiding.
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