van Brede
School en IKC
BredeKennis
school
Ridderkerk
20 februari 2014
Erna Wouters, stedelijk coördinator van Brede School Ridderkerk, is sinds eind 2013 ambassadeur van
het Landelijk Steunpunt Brede Scholen.
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De brede school Ridderkerk kan gebruik maken van acht
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school. Zij zijn de spil in de wijk. Ze kennen de kinderen,

vraag en het aanbod uit wijken?’ heeft Ridderkerk al veel

de scholen, de partners en de wijk. Zij zijn de voelsprieten

ervaring.
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leerkrachten. Zij zijn ook werkzaam bij verenigingen en

De brede school Ridderkerk bestaat uit 6 wijk brede
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weten zodoende wat er mogelijk en nodig is in de wijk. Eén

scholen die de gehele gemeente beslaan. Wijk voor wijk

van de combinatiefunctionarissen is werkzaam binnen de

is in 5 jaar tijd de brede school opgebouwd. Met partners

Brede School en bij de bibliotheek. Zij organiseert culturele

uit de wijk wordt overlegt wat de kinderen uit die wijk

Brede School-, vakantie- en woensdagmiddagactiviteiten

nodig hebben. Vaste partners zijn de onderwijsinstelling

en verzorgt lessen over het gebruik van sociale media.

voor primair onderwijs, de Kinderopvang, het CJG, Sport
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is dat kinderen met verschillende achtergronden, van

wijkoverleg, de politie, Woonvisie, winkeliers, Pameijer

verschillende scholen, uit verschillende Ridderkerkse

(voor mensen met een beperking) en andere verenigingen.

wijken met elkaar kennismaken en samenwerken tijdens
de activiteiten. Omdat ook de Brede School dit onderdeel

LEA

in haar werving heeft opgenomen zie je veel kinderen uit

Beleidsmatig is de brede school geborgd in het LEA. De

de Brede Scholen.

stedelijk coördinator is lid van het LEA en op dit niveau
worden opdrachten gegeven aan de brede school. Ook

Sport en spel

de financiën worden hier besproken. De coördinator legt

Voor alle kinderen is het mogelijk om minimaal twee keer

verantwoording af aan het LEA. De stedelijk coördinator en

per week deel te nemen aan sport en spel na schooltijd.

de wijkcoordinatoren zijn in dienst bij Sport en Welzijn en

Het is belangrijk dat kinderen veel en gezond bewegen.

worden gedetacheerd voor de brede scholen.
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In overleg met het CJG en naar aanleiding van de

Welzijn , een van de partners, organiseert zelf of samen

vraag in de programmagroepen worden ook sociale

met de verenigingen een heel divers aanbod. Kinderen

vaardigheidstrainingen aangeboden. Het is belangrijk als

kunnen mee doen aan streetdance, judo, korfbal en noem

ouder samen met hun kinderen hier zelf voor kiezen. Op
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Zij kunnen het aanbod op elkaar afstemmen, Zij kunnen
binnenschools en buitenschools koppelen en zij kennen

Programmagroepen

alle kinderen, en hun ouders, maar ook leerkrachten en

Elke wijk heeft een programmagroep waarin vraag en
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de opdrachten van het LEA uit . Zij hebben naarst de

Kunst en cultuur

LEA doelen ook hun eigen wijkdoelstellingen waarvoor

De brede school Ridderkerk is met zeer actief met kunst

activering wordt ingezet. Per wijk is er een plan van

en cultuur. Er is een zeer divers kunstaanbod van Tobe en

aanpak. De 6 programmagroepen hebben jaarlijks een

de bibliotheek, maar ook lokale kunstenaars verzorgen

powermeeting met alle partners uit de verschillende
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jeugdkunstroute. Vorig jaar ontving KIEM nog een prijs

Op de website www.bredeschoolridderkerk.nl staat
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opgeven. Leerkrachten en PM-er laten dit aanbod zien

per jaar is er een presentatie. In het voorjaar is er een

in de wervingsweken. Het is een kindgerichte website

jeugdkunstroute, die gelijk loopt met de Kunstroute

en algemene informatie voor ouders en partners. De

Rdderkerk. Op verschillende locaties zijn kunstwerken te

informatie gaat naar de partners zodat zij ook zicht hebben

bezichtigen van jeugd en jongeren en er worden diverse

op deelnemers en eventueel actie kunnen ondernemen als

workshops gegeven.
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ze vinden dat een kind eigenlijk mee zou moeten doen aan
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Ook samenwerking met partners uit de gezondheidszorg

Financiën

is opvallend. Vorig jaar heeft de brede school in

De gemeente subsidieert de coördinatieuren en ze

samenwerking met het onderwijs, de vakleerkrachten,

subsidieert de partners met een activiteitenbudget.

het CJG, de combinatiefunctionarissen en de plaatselijke

De scholen en de KOV betalen een bijdrage per jaar. De

fysiotherapeuten een motoriekscreening uitgevoerd bij

kinderen betalen 5 Euro per blok. Via het participatiefonds

alle 5-jarigen. De fysiotherapeuten hadden de screening

krijgen kinderen die niet de financiële middelen hebben om

ontwikkeld en zij hebben de vakleerkrachten en de

mee te doen een kaartje waarmee zij kunnen ‘betalen’.

combinatiefunctionarissen opgeleid, zodat er op een
eenduidige manier gescreend wordt.
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Effecten van de Brede School

Er zijn heel wat zichtbare en onzichtbare effecten.
•

De Brede School Ridderkerk is in zes wijken actief en alle Riddekerkse kinderen kunnen mee doen.

•

De Brede School zorgt voor integratie van verschillende partijen en voorkomt segregatie.
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Hierdoor zijn de resultaten beter terwijl de kosten gelijk, of zelfs minder zijn.
•

De Brede School zorgt voor een beter gebruik van gebouwen en accommodaties in de wijk. Er wordt door
meer partijen van accommodaties gebruik gemaakt en de accommodaties worden efficiënter gebruikt.

•

De Brede School is een makelaar. Zij brengt partijen bij elkaar. Zorgstructuren om het kind heen worden beter
op elkaar afgestemd. Verenigingen, onderwijs en maatschappelijke organisaties worden met elkaar in
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contact gebracht.
•

De Brede School verbetert de sociale omgeving van het kind , betrekt ouders bij activiteiten en vergroot de
sociale cohesie in de wijk.

•

De Brede School is een netwerk in verbondenheid, wat dienstbaar is aan de jonge burgers van Ridderkerk,
hun ouders, wijkgenoten en sociale omgeving. De Brede School is voorwaarden scheppend bezig voor

CentraalDeinBrede
brede
samenwerking
de samenleving.
School
stelt het kind centraal en vergroot de ontwikkel- en ontplooiingskansen
van het kind.
Toekomst
Kortom heel veel kinderen en hun ouders en wijkgenoten maken gebruik van de brede school. Dit zorgt ervoor dat kinderen
kunnen opgroeien
een sociaal samenhangende
wijk. En dat kinderen zich kunnen ontplooien en hun talenten
Voorbinnen
de toekomst,
voor kinderen
kunnen ontwikkelen in de breedste zin van het woord.
De Brede School Ridderkerk staat echter niet stil. Momenteel wordt gewekt aan een aanbod voor kinderen van 2 tot 4 jaar.
Extra bewegen, gezondheid, leesbevordering, cultuur en muziek, dat staat centraal. Ook het integraal kindcentrum staat op
de agenda. Er is in opdracht van het LEA een adviesgroep gevormd. De brede school is partner van dit overleg.
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Brede School Ridderkerk
Ambassadeur: Erna Wouters
Website: www.bredeschoolridderkerk.nl
Telefoonnummer: 0180–451234
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