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Lesley de Groot, directeur van basisschool Het Drieluik in Almere, is sinds 2013 ambassadeur van het
Landelijk Steunpunt Brede Scholen. Het Drieluik vormt samen met een aantal andere organisaties
Brede School. IKC. Expertise. Advies.
Het Vlechtwerk.
Het Vlechtwerk is een multifunctionele accommodatie
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Pilots
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Kernwaarden
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Betrokkenheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid

Sinds het schooljaar 2012/2013 heeft Het Vlechtwerk
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Het Vlechtwerk in Almere

Het Vlechtwerk heeft een activiteitencoördinator voor

Ambassadeur: Lesley de Groot, directeur van basisschool

de naschoolse activiteiten in dienst. Deze coördinator
probeert verbintenissen te maken, samen met het
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management van de brede school. Partners zitten intern,

Website: www.drieluik-almere.nl
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afgestemd op de interesses en vraag van kinderen, maar in
elke activiteit komen ook de doelstellingen van de school
terug. Elke dag is er een programma-aanbod voor kinderen
van 0 tot 12 jaar.

Gebouw
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Het Vlechtwerk heeft op de eerste etage schoolwoningen;
klaslokalen die bij krimp van de school omgebouwd
kunnen worden naar appartementen. Het beheer van het
gebouw is in handen van een facilitair medewerker. Zij

Centraal in brede samenwerking

verzorgt onderhoud, beveiliging etcetera. Deze functie
begon als een pilot, inmiddels is het een vaste functie
binnen de organisatie. De facilitair medewerker praat
met partners over knelpunten en handelt schades af.
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voor het algeheel onderhoud van het gebouw.
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