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Bij Brede School
Horst isIKC.
iedereen
welkom,
leerlingen, ouders en wijkbewoners. De School werkt met
BredeDeSchool.
Expertise.
Advies.
het principe van de vijf O’s: onderwijs, ontwikkelen, ontmoeten, ontspannen en opvoeden. De Brede
school De Horst is een samenwerkingsverband van basisschool De Paperclip, Kern8 Heerhugowaard
(welzijn) en de Stichting Kinderopvang Heerhugowaard.
Samenspelochtend
Verlengde schooldag
Kennis. Netwerken. Congressen. Advies.
In de Brede School De Horst bestaat de mogelijkheid

Sinds augustus 2010 is Brede School De Horst gevestigd

voor ouders om met hun kind van 1,5 tot 4 jaar de

in het nieuwe pand aan het van Eedenplein 7. Zo kan de

‘Samenspelochtend’ te bezoeken. Samenspel is een uniek

school onder één dak samen met Stichting Kinderopvang

programma dat de ontwikkeling van dreumesen en peuters

Heerhugowaard en Kern8 een aanbod bieden voor kinderen

stimuleert en tegelijkertijd aan de ouder ondersteuning

Centraal in brede samenwerking
biedt wat betreft de opvoeding. In de begeleiding

van 0 t/m 13 jaar. Kinderen kunnen dagelijks gebruik maken

van kinderen ligt de nadruk op het aanleren van de

Voor kinderen vanaf groep 5 is er de mogelijkheid om

Nederlandse taal, samen spelen en delen en het aanleren

elkaar te ontmoeten in TAS (Tieneractiviteitencentrum

van schoolvaardigheden. Belangrijk is dat de kinderen

Schrijverswijk). In het coördinatorenoverleg stellen

een goede start maken als ze naar de basisschool gaan.

de partners een vraaggericht aanbod samen voor

Voor
toekomst,
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kinderen
De ouders krijgen
de de
gelegenheid
om, met
elkaar
en met

van kinderopvang, voor-, tussen- en naschoolse opvang.

verlengde schooldag activiteiten. Bovendien is er vanuit

de begeleidsters, van gedachten te wisselen over de

de bibliotheek een combinatiefunctionaris werkzaam in

kinderen en zij krijgen steun bij de opvoeding.

de Horst; zij richt zich op taal- en leesstimulering van
kinderen. Maar ze biedt ook ondersteuning aan ouders

Kanjertraining

voor interactief voorlezen en voor het begeleiden van hun

Om aan het proces
van persoonlijke
ontwikkeling Samen.
te
Onderwijs.
Kinderopvang.

kind(eren) in de taalontwikkeling. Ook tijdens het aanbod

werken worden er thema’s binnen de eigen groep of de

in de verlengde schooldag wordt er aandacht besteed aan

school uitgewerkt. Het bevorderen van sociaal gedrag

de taalontwikkeling, door middel een verdiepend aanbod

is binnen de hele school een belangrijk onderwerp.

dat aansluit op het thema dat binnen de school actueel

Daarom werken alle groepen met de Kanjertraining. Alle

is. De kinderen kunnen wekelijks gebruik maken van de

leerkrachten zijn hiervoor speciaal opgeleid. De directie

“huiswerkklas”. Stagiaires van de Pabo of Pedagogiek

en Kern8 organiseren eens in de zes weken een info-

begeleiden de kinderen. De stagiaire kan door het contact

uurtje, waarin de ouders uitleg krijgen over de methode

met de leerkracht de leerlingen gerichte ondersteuning

Kanjertraining, cito-toetsen, het leerlingvolgsysteem en

geven. Behalve voor cognitieve vaardigheden is er in het

de leesontwikkeling. Er is ruimte om vragen te stellen

aanbod ook ruimte voor andere talenten en interesses,

en suggesties aan te dragen. De regels van deze training

variërend van sport en spel, buiten spelen tot allerlei

gelden binnen de hele organisatie voor de kinderen,

creatieve vaardigheden. Tegen een geringe vergoeding

beroepskrachten, ouders en verzorgers.

kunnen de kinderen gebruik maken van het aanbod.

Kennis
Functie in de
wijk van Brede School en IKC
Boven de school zijn appartementen gerealiseerd voor
mensen met een zorgindicatie, cliënten van de GGZ en
Stichting Philadelphia. Daar waar mogelijk werken de
partners in de Horst samen om de sociale betrokkenheid
te vergroten. Zo
verzorgt
het Leger
des Expertise.
Heils op maandag
Brede
School.
IKC.
Advies.
en dinsdag maaltijden in de gezamenlijke keuken.
Wijkbewoners, ouders en medewerkers kunnen in de Horst
een maaltijd nuttigen, zodat er gelegenheid om mede
bewoners te ontmoeten.

Kennis. Netwerken. Congressen. Advies.

Toekomstplannen

In het schooljaar 2012 - 2013 zal aandacht worden besteed
aan het versterken van de brede samenwerking en zal er
een behoefteonderzoek worden gedaan onder de kinderen
en hun ouders/verzorgers. Zo zorgt de school ervoor dat

Centraal in brede samenwerking

zij ook in de toekomst een vraaggericht aanbod kan
blijven verzorgen.
Ambassadeur bij De Horst
Joke Gaarthuis en Barbara Koster

Voor
van Eedenplein
3-9 de toekomst, voor kinderen
1702 GW Heerhugowaard
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Onderwijs. Kinderopvang. Samen.

