Algemene informatie
Wat is een Brede School?
Een Brede school is een samenwerkingsverband van
minstens één basisschool en verschillende andere
instellingen in een dorp of wijk. Partners zijn
bijvoorbeeld peuterspeelzalen, kinderopvang,
sociaal-cultureel werk (buurthuizen), bibliotheken,
sportverenigingen maar ook kunnen Dorps- en
Wijkverenigingen hun steentje bijdragen aan de
ontwikkeling van de Brede School. Met de vorming
van de Brede School wordt door instellingen meer en
beter samengewerkt. De Brede School brengt hun
inspanningen bij elkaar en maakt er méér van.
Het doel van een Brede School.
Het doel van een Brede School is de ontwikkelingskansen van kinderen van 0 tot
18 jaar te vergroten. Zorgen dat door samenwerking binnen een netwerk van
voorzieningen gericht op kinderen, jongeren en het gezin de kansen van
verenigingen, instellingen en onderwijs een sluitend netwerk van voorzieningen
ontstaat waarbij meer mogelijkheden (ontwikkelingskansen) worden geboden aan
kinderen.
De (brede) School als middelpunt van een netwerk van
voorzieningen voor kinderen, jongeren en gezin. En een
plek waar kinderen meer kansen hebben om zich te
ontwikkelen, waar onderwijsachterstanden worden
bestreden en waar de betrokkenheid van ouders
wordt vergroot. Dat zijn de hoofddoelstellingen die in
het algemeen gelden voor de brede school.

Uitgangspunten
De deelnemende instellingen onderschrijven de volgende uitgangspunten:
•
•
•

Het Kind staat centraal.
De Brede School is er voor alle kinderen van 0 tot en met 18 jaar.
De ouders moeten zoveel mogelijk bij de ontwikkeling van de Brede School
worden betrokken.

•

Er wordt gestreefd naar betere mogelijkheden om zorg en arbeid te
combineren.

De Brede School is het kloppend hart van een wijk of dorp, waar van alles te
beleven valt voor kinderen, hun ouders en andere wijkbewoners. De kinderen
staan niet voor niets voorop in dat rijtje.
De Brede School geeft kinderen de mogelijkheden om hun talenten te
ontwikkelen.

Activiteitenaanbod
In het gebied de Monden is in 2007/2008 gestart met de opzet en ontwikkeling
van de Brede School in Roswinkel,Weerdinge, Nieuw-Weerdinge en EmmerCompascuum. De naam "De Monden"werd gekozen omdat het één van de
kwadranten van de gemeente Emmen is. Met het aanbieden van activiteiten in
het voor- en het najaar van 2008 werd voorbereidende inzet van de scholen en
instellingen zichtbaar. Met de activiteitenladder konden de kinderen van de
scholen in deze dorpen zich opgeven voor een of meer
activiteiten op het gebied van op het gebied van:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

sport /spel
opvoedingsondersteuning/weerbaarheid
beeldende vorming/creatieve ontwikkeling
taalontwikkeling/leesbevordering
natuur & milieu
muziek en bewegen
digitale techniek

Organisatie
Regelmatig komen de volgende “organisaties” uit Nieuw-Weerdinge bij elkaar om
te praten over de ontwikkeling van de Brede School.
•
•
•
•
•
•
•

Gemeente Emmen
Stichting peuterwerk
OBS ‘t Koppel
CBS De Bentetop
Kinderdagverblijf “Calimero”
Vereniging voor Plaatselijk Belang
SKW

Waarom een Brede School?
De Brede School is om drie redenen belangrijk:
1. Het draagt bij aan de ontwikkelingskansen van kinderen
2. Voor de opvang- en dagbestedingsmogelijkheden van kinderen
3. De sociale infrastructuur van het dorp
Maar wat is nu precies een Brede School? Of beter gezegd: wat verstaan we er
in Nieuw-Weerdinge onder?

Uitgangspunten
De Brede School is een aanpak, het is geen gebouw
De Brede School is geen fysiek gebouw, maar een aanpak om de
ontwikkelingskansen van de kinderen op het gebied van sport, cultuur en zorg te
vergroten. Om dat te bereiken, slaan scholen en andere organisaties die zich met
de jeugd bezig houden, de handen ineen.
Activiteiten worden op elkaar afgestemd en krachten gebundeld.
In sommige gevallen kunnen Brede Schoolactiviteiten zich concentreren in een
multifunctioneel gebouw.
De Brede School is dan één van de gebruikers van het gebouw.
De Brede School heeft een gezamenlijk doel
Om een gezamenlijk doel te kunnen formuleren, moet je eerst weten wat er in
het dorp leeft. Waar is behoefte aan, waar liggen kansen, waar wordt al
samengewerkt en door welke partijen?
Soms wordt daarom een dorpsanalyse uitgevoerd.
De Brede School is altijd wijk- of dorpsgericht, het is geen gemeentelijke
blauwdruk.
De vraag in het dorp is het uitgangspunt. De ene Brede School kan dus heel
anders zijn dan de andere.
Er bestaat geen “gemeentelijke blauwdruk Brede School”.
De Brede School is een middel, geen doel.
De Brede School is geen doel op zichzelf, maar een middel om samen
ontwikkelingskansen voor de kinderen en eventuele problemen aan te pakken. De
aanpak moet voor alle partijen meerwaarde hebben.

Stichting peuterwerk,
peuterspeelzaal het Krummelhof

OBS ‘t Koppel

Kinderdagverblijf Calimero

CBS de Bentetop

m.nicolai@emmen.nl Tel 06-15036750
Buurtsportcoach:m.nicolai@emmen.nl
www.facebook.com/sportteam.weerdingenieuwweerdinge
Coördinator uitvoeringsgroep Brede School: Gea Soer,
email:vriessoer@kpnmail.nl. Tel: 0591 521367

