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Het Speleon is een katholieke basisschool in Uden. De school is partner in Ontmoetingsplein MuzeRijk;
een multifunctionele accommodatie met partners die een afspiegeling vormen van de wijk. Onderwijs
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er samen. Lambert van der Ven is directeur van Het
Speleon en ambassadeur van het Landelijk Steunpunt Brede Scholen.
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Architect Gert-Jan de Rooij nam de pedagogische missie
van MuzeRijk als uitgangspunt bij het ontwerp van het
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De volgende stap is het uitwerken van de doorgaande lijn,
samen met partners. Zij zijn nu bezig met het ontwerpen
van een pedagogisch kader en de visie wordt vastgelegd.
Hierin worden onderwerpen als ouderbetrokkenheid en
zorg meegenomen. Er is geen uitwisseling van personeel,
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dat is nog toekomstmuziek. Wel worden er gezamenlijke

studiedagen georganiseerd voor alle medewerkers in het
gebouw en de vaste vrijwilligers en is er één gezamenlijke
personeelsruimte voor alle medewerkers in het gebouw,
ongeacht de organisatie waar zij voor werken.

Centraal in brede samenwerking

MuzeRijk heeft ook een heel leuk filmpje dat een indruk
geeft van deze bijzondere plek.
Ambassadeur: Brede school het Speleon, partner in
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