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Activiteitenplan 2012-2013

VOORWOORD.
Het werkplan van Brede school de BRON bestaat uit een activiteitenplan en een terugblik op het
afgelopen schooljaar: de highlights. Voor overige evaluatiegegevens verwijzen wij zoals afgesproken,
naar het Landelijk Onderzoek Effectmeting Brede Scholen, waar Brede school de BRON in deelneemt.
Het werkplan is vanaf vorig schooljaar integraal verweven met het schoolontwikkelingsplan. (20112015). Dit doet recht aan ons streven naar één integrale beleidsontwikkeling rondom de ontwikkeling
van kinderen.
In onze visie is er sprake van één samenhangende ontwikkeling, specifiek beschreven voor de
kerndoelen van het onderwijs en tegelijkertijd geplaatst in de bredere context van het opgroeiend
kind.
Bredeschoolgroep de Bron heeft zich voorgenomen om in dit schooljaar te onderzoeken of een
verdere groei naar kenmerken van een Integraal Kindcentrum mogelijk is.

Bredeschoolgroep de Bron

BRS de BRON
Berberisstraat 4
Postbus 40170
6504 AD Nijmegen

T: 024 373 41 32
E: directie@de-zonnewende.nl
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ACTIVITEITENPROGRAMMA 2012-2013.
In het onderstaande programma zijn projecten, activiteiten en voorzieningen opgenomen die alle
bruikbaar zijn om de algemene doelstelling en/ of specifieke doelen te helpen realiseren. De
herkomst van al deze programmapunten kan zeer divers zijn, evenals de financiering en de
uitvoerende organisatie; er zijn immers meerdere geldstromen (GOA1, waaronder VVP2,
Budgetovereenkomsten3, BRS activiteitenbudget4, of projectsubsidies5 ) om ontwikkelingskansen
van kinderen te vergroten.

1
2
3

GOA: Gemeentelijk Onderwijs en Achterstandsbeleid
VVP: Voor- en Vroegschools educatiePlan
Budgetovereenkomst: overeenkomst tussen gemeente en instelling (b.v. Tandem, Lindenberg) over in te
zetten middelen.
4 BRSactiviteitenbudget: jaarlijks eigen BRSbudget ter bevordering van vraagsturing.
5 Projectsubsidies: door landelijke, provinciale of stedelijke overheid en particuliere initiatieven verstrekte
subsidies om een tijdelijke impuls aan gerichte doelen te geven.
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TAAL EN EDUCATIE
Probleemstelling:
Beheersing van de taal speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van een mens. Binnen de Nederlandse samenleving is er veel aandacht voor taal en dit is
ook merkbaar binnen school. De kinderen die in 2012 in Heseveld wonen, hebben weliswaar weinig achterstand t.o.v. het Nijmeegs gemiddelde Citoscore
(535,1 tegen 535,2), maar in de praktijk wordt bemerkt dat veel kinderen de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. De ontwikkelingskansen worden
hierdoor negatief beïnvloed.
Doelstelling:
1. De BRS levert een bijdrage aan het vergroten van het taalniveau van de deelnemende kinderen.
2. Het kennisniveau van ouders van gewichtsleerlingen is vergroot op het gebied van school- en instellingscultuur, Nederlandse taal en opvoeding voordat
het kind de basisschool verlaat.
T/E

Activiteit

1.

Activiteiten
Voor-en
Vroegschoolse
Educatie (VVE)

2.

3.

Doelstelling

Doelgroep:
Uitvoerende
Kosten/
Kinderen;
instellingen
dekking
Ouders;
Wijkbewoner
s
Ononderbroken/
K;O
KION+School+S GOA
doorgaande lijn van voor en
tijntje Buijs
vroeg-schoolse
taalstimulering naar
basisschool

Geplande frequentie en Opmerkingen
gepland bereik

Theaterspel
gr.1+2

Uitbreiding woordenschat
en vergroten
begripsvermogen

K

LIN+School

GOA

3x24 bijeenk. Gr. 1,2

Activiteiten uit
Goa-plan/ Bieb,
o.a. Bieb er
eens uit.

Taalstimulering,
leespromotie en
stimulering interactie
ouder-kind (rond lezen)

K;O

Bieb+School+
KION

GOA

Alle kinderen.
Zie GOAplan

Zie VVP

Goede samenwerking met begeleidsters en
leraren v/d
School. Product: diverse tentoonStellingen. Huiskamer neemt deel aan themaactiviteiten.
2 thema’s gezamenlijk uitwerken.
Gestopt wegens einde subsidie

Gestopt in deze vorm wegens einde subsidie
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Activiteit

4.

Schakelklas

5.

Spelinloop
piramide

6.

StapDoor!/
tutorlezen

4

Doelstelling

Doelgroep:
Uitvoerende
Kosten/
Kinderen;
instellingen
dekking
Ouders;
Wijkbewoner
s
Taalstimulering d.m.v. extra K;O
School+SSN+TA GOA+ BRS
taalles buitenschools i.c.m.
N
koken en sport

Geplande frequentie en Opmerkingen
gepland bereik

Ouders zijn betrokken bij
het onderwijsprogramma
van hun kind(eren)/ ouderkindinteractie verbeteren
vergroten leesbeleving.
Kinderen uit gr.7 en 8 en
ouders lezen samen met
kinderen uit gr.4 en 3

10 geselecteerde
kinderen/ ouders, 2x
p.w.

O; K

School

school

wekelijks . 80% van de
ouders doet mee

O;K

School

school

20 weken p.j., 3x p.j.
ouderbijeenkomst

Voortzetten met meer kookbudget en meer
sportbegeleiding op wisselmoment. Beschreven
rollen voor Tandem en
Sportservicemedewerkers in dit project.
Voortzetten. Onderzoek naar mogelijkheden
vergroting ouderbetrokkenheid (o.a. Rugzak,
SAH 4-6, OKC, Ouderhuiskamer.)
Continueren.
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ZORG EN WELZIJN
Probleemstelling
a. De betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind kan in de wijk Heseveld verbeterd worden. Ouders zijn immers de
eerstverantwoordelijken voor hun kinderen. Er zijn vaak grote verschillen in de benadering van kinderen in de thuissituatie, de buurtomgeving en de
schoolomgeving.
b. In de wijkmonitor blijkt tevens dat er meer dan gemiddeld persoonlijke en gezinsproblematiek aanwezig is.
c. Daarnaast is er een toename van verwijdering tussen culturen; er zijn weinig ontmoetingsmogelijkheden voor kinderen en hun ouders, zodat een
bijdrage aan de integratie tussen culturen geleverd kan worden.
Doelstelling:
a. De betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling en opvoeding van hun kinderen vergroten. Informatie te verstrekken rond opvoedingsvragen en
pedagogische vaardigheden te versterken. De informele omgeving rond het opgroeiende kind verbinden met de systeemwereld.
b. Een integraal werkend zorgnetwerk is aanwezig voor vroegtijdige signalering, adequate steun en hulpverlening, preventie en interventie voor de
aanwezige persoonlijke en gezinsproblematiek.
c. Er is een laagdrempelige ontmoetingsvoorziening in de BRS. Deze voorziening is onder meer gericht op ontmoeting en participatie.
Z/W

1

2

3.

4

Activiteit

Doelstelling

Doelgroep:
Uitvoerende
Kinderen;
instellingen
Ouders;
Wijkbewoner
s
Themabijeenko Opvoedingsonder-steuning, O
KION+TAN
mst/ k.o.k 1.
0-4, speelzaal gericht

Kosten/
dekking

Geplande frequentie en
gepland bereik

Opmerkingen

GN/ BRS

Gemiddeld 5/6 ouders
per bijeenkomst. 1x7x
Ouderbijeenkomst

Zinvol voor ouders die deelnemen..
Samenwerking in de uitvoering loopt goed.

Themabijeenko
mst kijk op
kleintjes 2.
Zorgcoordinatie
Kijk op kleintjes
Kijk op kleintjes

Uitvoering op speelzaal niet gelukt. Onderzoek
doen naar wijkgerichte aanpak bij stedelijke
evaluatie K.o.k.
Volgen van de resultaten van Regie van Zorg.

Volgen van de snelheid van het

Opvoedingsonder-steuning
0-4, wijkgericht

O

KION+GGD

GN

Ondersteuning leidsters bij
zorgen of vragen rond
ontwikkeling van kind 0-4
Snelle toeleiding naar

-

KION

GN

3x
Ouderbijeenkomst
Afhankelijk van vraag

O

KION+NIM+

GN

10 keer per jaar
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6
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Activiteit

Doelstelling

ZAT 0-4

gepaste hulp 0-4

Kijk op
kleintjes’ Lichte
Hulp
Themabijeenkomsten
opvoeding
Kijk Op
kleintjes,
specifiek

(extra) lichte individuele
opvoedingsondersteuning/
hulp 0-4
Ouders 4-12jr.wisselen
O
ervaringen uit m.b.t. de
opvoeding
Afrikaanse ouders van
O
kinderen 0-10 jr. wisselen
ervaringen uit m.b.t. de
opvoeding
Ouders kunnen gebruik
O
maken van lichte
individuele steun.
Samenwerking tussen IB-er,
schoolmaatschappelijk
werker en pedagoog

8

Gezinsbegeleiding/
schoolmaatsch
appelijk werk

9

Spel aan huis

10

11

6
Doelgroep:
Uitvoerende
Kinderen;
instellingen
Ouders;
Wijkbewoner
s
GGD+MEE+
Overigen
O
GGD+
NIM

Ouders van kinderen van 2- O
6 jaar hebben meer
vaardigheid in
ontwikkelingsgericht spelen
met hun kind.
ZorgAdviesEr is een afgestemde en
O; K
Team (ZAT) en samenhangende structuur
zorgstructuur
voor zorg en hulpverlening
BRS de BRON
voor kind en gezin
BSO/ TSO/ VSO Er is een voorschoolse,
O; K
tussenschoolse en
naschoolse
opvangvoorziening

Kosten/
dekking

Geplande frequentie en
gepland bereik

Opmerkingen

hulpverleningstraject
GN

Afhankelijk van vraag

o.a. Videohometraining.

TAN+School

TAN

6 bijeenkomsten;
48 ouders

TAN

GN

6 bijeenkomsten

Voortzetten in huidige goede samenwerking.
Nieuwe opzet: 2x bijeenkomst in één week
voor elk thema voor alle ouders
Gestopt wegens beeindiging subsidie

TAN+School+
NIM+KION

GN

X keer huisbezoek,
10 gezinnen NIM, 14
gezinnen Tandem en
wekelijks spreekuur

Voortzetten en personele continuïteit
handhaven. Aankaarten dat de stijging van het
aantal bezochte gezinnen een signaal is voor
verder beleid. Inbedden in zorgstructuur. CJG
ontwikkeling meenemen.

TAN

TAN

Wekelijks of 2-wekelijks
huisbezoek; 4x pj o-k
act.; 4-8 gezinnen

Voortzetting van flexibele aanpassing en
samenhang van diverse producten
opvoedingsondersteuning.

X aantal kinderen zijn
besproken in ZAT en alle
kinderen met een
zorgvraag zijn in beeld
20 kinderen BSO, 3
dagen p.w. TSO: gem. 30
kinderen dagelijks

Het interne zorgnetwerk zal komend jaar
verbreed worden naar een bronbrede
ondersteuningsstructuur.

TAN+school+G GOA
GD+Marant+G.
N.+Politie+Jeug
dzorg+NIM
School+ KION+ KION/
Soos+TAN
Soos/
ouders/ove
rheid

Blijven zoeken naar integratie opvang- en
huiskamervoorzieningen. BSO is per 1-1-2012
gestopt. Een werkgroepje zoekt naarstig naar
oplossingen.
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Z/W

Activiteit
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vakantieactivite Kinderen kunnen
iten
deelnemen aan diverse
vakantieactiviteiten

Doelstelling

7
Doelgroep:
Uitvoerende
Kinderen;
instellingen
Ouders;
Wijkbewoner
s
K;O;W
TAN

Kosten/
dekking

Geplande frequentie en
gepland bereik

Opmerkingen

TAN

Diverse
vakantieperioden: x
aantal kinderen neemt
deel aan aanbod
vakantieactiviteiten

kinderen sluiten aan bij vakantieaktiviteiten
vanuit Tandem of sluiten aan bij SJANO vanuit
Neerbosch oost.

activiteitenplan 2012-2013

8

BEWEGEN EN GEZONDHEID
Probleemstelling
Teveel kinderen in de wijk Heseveld bewegen te weinig en veel kinderen hebben last van overgewicht.
Doelstelling:
Vanuit de school en de BRS wordt gelegenheid gegeven aan kinderen om te bewegen en een eventueel overgewicht terug te
dringen, door:
 een groot, gevarieerd en stimulerend sport en spelaanbod voor kinderen van 4-13 jaar.
 voorlichting over gezonde voeding en leefstijl aan ouders en kinderen.
B/G

Activiteit

Doelstelling

1.

Schoolzwemmen

2

Sporttoernooien/ avond4daagse/spelletjesdag/Sport
clinic warming
up

Alle ll. Groep 4 hebben
zwemles, 50% van de
kinderen heeft een
zwemdiploma
Sportdeelname aan
K; O
sportactiviteiten is vergroot

3

Basisprogram- Sportdeelname, met name
ma naschoolse ook bij meisjes staat in de
sport i.h.k.v. de belangstelling
Sportieve
School

Doelgroep:
Uitvoerende
Kinderen;
instellingen
Ouders;
Wijkbewoner
s
K
SSN+school

K

Kosten/
dekking

Geplande frequentie en Opmerkingen
gepland bereik

GN

20 wk
30 kinderen

te weinig kinderen hebben een diploma.
Onderzoek naar de oorzaken aan de hand van
aparte evaluatie zwembad.

SSN+school

regulier

Min. 4xp.j., gem. 75
kinderen.

Inzet handhaven inclusief de maandelijkse
succesvolle warming up. In juni 2013 gaan
kinderen naar de landelijke Olympische spelen
in Utrecht.

SSN+TAN

SSN/OWS

4 dagen per week in
combi met huiskamer
inloop

deelname is gegroeid, groep 7 en 8 blijft
moeilijk, meisjes worden steeds meer bereikt
dmv.woensdagmiddag act.zoals turnen,
meidenvoetbal.Alle groepen zitten vol. Inzet
handhaven en versterken.
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B/G

Activiteit

Doelstelling

Doelgroep:
Uitvoerende
Kinderen;
instellingen
Ouders;
Wijkbewoner
s

Kosten/
dekking

Geplande frequentie en Opmerkingen
gepland bereik

4

Overige
programma’s
Sportservice
Nijmegen

Sportdeelname d.m.v.
lidmaatschap van
sportclubs is vergroot

K; O

SSN+school+
verenigingen

SSN/ OWS

5

Club extra

Zelfvertrouwen en
motoriek bij geselecteerde
kinderen is vergroot

K; O

SSN+School+
ouders

SSN/OWS

Diverse dagen per week Lidmaatschap Judo is goed op gang gekomen.
voor alle kinderen uit de Ook flex, Tachys en Capoeira. Stijging bij andere
wijk
verenigingen moeilijk te meten.
Evenementen worden goed bezocht door
kinderen.
Stimulering voorzetten.
1x per week, 6-9
Onderschoolse inzet handhaven
kleuters

6

Schoolschaatsen

Vergroten
schaatsvaardigheid

K

SSN+school

GN

4 weken, 1xper week.

Groot succes bij groep 7. Handhaven en
versterken.

7

Gezonde
leefstijl
initiatieven/
Gezonde
Sportieve
School XL

Vergroting
gezondheidsbesef door
activiteiten gericht op
bewegen en voeding

K; O

School+
TAN+SSN+
GGD

Regulier/G
N

X momenten per jaar

Gezondheidsbeleid op school is inmiddels
ingevoerd. Mogelijkheden voor Bronbrede inzet
onderzoeken. Campagne gezonde leefstijl
voortzetten en richten op nota lokaal
gezondheidsbeleid en combineren met landelijk
actieplan gezondheid en bewegen.
Gezondheidsmakelaar is ingeschakeld.
Aansluiten bij pilots Gezond Overblijven.
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KUNST EN CULTUUR
Probleemstelling
Veel kinderen in Heseveld komen onvoldoende in aanraking met diverse vormen van kunst en cultuur volgens de wijkmonitor. Dit heeft o.a. financiële
achtergronden.
Doelstelling:
Kinderen worden in aanraking gebracht met een zo gevarieerd mogelijk aanbod van culturele activiteiten, met samenhang tussen binnen- en buitenschoolse
activiteiten.
K/C

Activiteit

1

Kunstmenu
CESN

2

Basisprogramma Cultuur

Doelstelling

Doelgroep:
Uitvoerende
Kinderen;
instellingen
Ouders;
Wijkbewoner
s
Kinderen komen gedurende K
Eduart/CESN
hun schoolloopbaan in
School
aanraking met diverse
podiumkunsten
Kinderen nemen deel aan
K; O
LIN+school+
programma’s kunstzinnige
TAN
vorming binnen- en
buitenschools en
presenteren zich op
vieringen en evenementen
aan ouders en elkaar

Kosten/
dekking

Geplande frequentie en Opmerkingen
gepland bereik

GN

3x voorstelling, 3x
gastles, 256 kinderen

LIN/ OWS

30 weken, 4 dagen p.w., Basisprogramma voortzetten. Programmering
310 bijeenkomsten, 400 richten op zoveel mogelijk disciplines,
kinderen, 4 disciplines
versterking van binnen en buitenschoolse
samenhang. Toepassen van leerlijnen en
voortgaande ontwikkeling richting arrangement
op maat.
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EVALUATIE 2011-2012.
Highlights uit het afgelopen schooljaar:
1. Samenwerkingsverbanden met o.a. Kinderhuiskamer, TSO en Toverbal zijn
bestendigd, ondanks behoorlijk veel personele wisselingen.
2. Integratie van BSO en Kinderhuiskamer zal verder uitgebouwd worden.
Twee werkgroepen, een op locatie en een op stedelijk nivo gaan hier verder
gestalte aan geven. Een notitie Aktiviteitenplein is verschenen en zal in
najaar 2012 in pilotvorm een start krijgen.
3. Het activiteitenprogramma is wederom, nagenoeg volledig uitgevoerd. De
deelname van kinderen was weer onverminderd hoog. Bijzonder was de
opvoering van een musical waar door kinderen vanaf februari aan was
gewerkt. Meerdere kunstdisciplines vielen samen in één groot
presentatiemoment en één verhaallijn.
4. Er heeft opnieuw een integrale studiedag plaatsgevonden, voor de tweede
keer met 3 Bredescholen in West tezamen. Ook op andere
ontmoetingsmomenten en vieringen neemt de brede teamvorming op deze
bredescholen toe.
5. Een ‘gezond’ overblijfproject is gestart en succesvol gebleken. Voortzetting
is helaas niet mogelijk wegens ontbrekende voorwaarden. Het succes van
de schakelklassen i.c.m. koken en sport zal wel een vervolg krijgen.
6. Een nieuwe directeur is in maart 2012 aangetreden. In de BRSgroep heeft
discussie plaatsgevonden over de koers voor de komende jaren. Het
ontwikkelplan van de Bron zal op hoofdpunten gestroomlijnd worden met de
ontwikkelingskenmerken van Het Integraal Kind Centrum.
7. De impact van de maatregelen rond de gesubsidieerde arbeid zijn groot
geweest. Met vereende krachten wordt eraan gewerkt om de belangrijkste
verworvenheden rond het naschools programma op wezenlijke punten
overeind te houden.
8. We hebben in al onze activiteiten geanticipeerd op de kadernota
bredescholen in Nijmegen. Deze zal de komende jaren onder leiding van de
nieuwe stedelijke projectleider uitgewerkt worden.
9. De planvorming rond vergroting ouderbetrokkenheid zal komend schooljaar
een nieuwe impuls krijgen.
10. De sportieve gezonde school XL is onder leiding van Sportservice in de
steigers gezet en zal in schooljaar 2012-2013 een vliegende start krijgen. In
dit kader vonden de Zonlympische spelen al plaats in mei.
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BEGROTING OWS ACTIVITEITENGELDEN Bredeschool de BRON

OWS
Heseveld
2012-2013

Inkomsten
OWSactiviteitenbudget

Totaal

Uitgaven
€ 47.900,-

€ 47.900,-

Aanvulling project schakelklas/ koken
Start/Slotbijeenkomsten (BBQ-Ontbijt)
Studiemomenten/informele ontmoeting/

€
600,€ 2.000,€ 4.000,-

Sportdocent/ SSN
Cultuuractiviteiten/ Lindenberg

€ 17.500,€ 15.275,-

Huurkosten activiteitsruimten
PR /Open dag/ presentaties/
vieringen/representatie

€ 4.000,€ 1.000,-

Schoolschaatsen

€

Onvoorzien

€ 3.400
€ 47.900,-

125,-

