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Aly Oosterwijk is sinds oktober 2014 ambassadeur van het Landelijk Steunpunt. Zij is directeur van de
openbare Dalton basisschool Karrepad en voorzitter van de kerngroep van Vensterschool Koorenspoor.
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Voorlopig doen ze dit één ochtend per week. “We willen
een mix van 3- tot 6-jarigen met elkaar laten kennismaken
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Een voorbeeld daarvan is dat pedagogisch medewerkers
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Karrepad begon in 2010 met de invoering hiervan.
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bieden kunnen ze in de zomervakantie een week naar de
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Zo is de overlegstructuur veranderd. “Het werken met
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dat de betrokkenheid groot is. Je voelt je gezamenlijk
verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering. De
verantwoordelijkheid die eerst bij de locatiemanager

Centraal in brede samenwerking

lag, ligt nu bij het onderwijs.”

Oosterwijk licht toe hoe dit in haar eigen school werkt:
“Binnen onze samenwerking is elke organisatie eigenaar
van een deel van het uit te voeren beleid. Vanuit de OZO-
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werken we toe naar een nog nauwere samenwerking
tussen onderwijs, zorg en opvang, toewerkend naar
een passend aanbod voor elk kind uit onze wijk(en).
De praktijk van de laatste jaren laat zien dat het veel
heeft opgeleverd.”
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