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INLEIDING 

Hier is dan de allereerste nieuwsbrief Brede schoolontwikkeling Nijmegen. Deze nieuwsbrief 
wordt in de toekomst gekoppeld aan de nieuwe website www.bredescholen-nijmegen.nl. 
Tot nu toe werd informatie over de Brede schoolontwikkeling opgenomen in de nieuwsbrief Regie 
van de Zorg Nijmegen, maar een eigen website vraagt om een eigen nieuwsbrief. Deze 
nieuwsbrief wordt gestuurd naar iedereen die geabonneerd is op de nieuwsbrief Regie van de 
Zorg Nijmegen, u ontvangt dus nu 2 nieuwsbrieven. Wilt u zich aan- of afmelden voor deze 
nieuwsbrief? Ga dan naar bredescholen-nijmegen.nl/nieuwsbrief. 
Indien u berichten wilt aanleveren, stuurt u ons dan een e-mail. De redactie houdt zich het recht 
voor om de inhoud aan te passen, berichten in te korten en de keuze te maken of een artikel 
geplaatst wordt. 
 
Ik wens u veel leesplezier! 
 
Thea de Graaf 
Projectleider Brede schoolontwikkeling Nijmegen 

AGENDA 

 
6 november 2013 
9e jaarcongres 
Brede school 
(zie artikel op 
pagina 2) 
 
14 november 2013 
Brede school-
overleg 
 
29 november 2013 
Hét Congres (zie 
nieuwsbrief RvdZ 
of hetcongres.nl) 
 
27 maart 2014 
Brede school-
overleg 
 
22 mei 2014 
Brede school-
overleg 
 
Meer informatie 
over het Brede 
schooloverleg 

NIEUWE WEBSITE 
Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, hebben we 
sinds 1 oktober we een nieuwe website, speciaal 
voor de Brede schoolontwikkeling in Nijmegen. Door 
middel van deze website houden we u op de hoogte 
van de ontwikkeling van de Brede scholen in 
Nijmegen. Heeft u vragen over of suggesties ter 
verbetering van deze website? Neemt u dan contact 
op met Wouter de Gooyert. 
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ONDERSTEUNINGSAANBOD BIJ WERKEN AAN 

GEZONDE SCHOOL 
Van 7 oktober tot en met 29 november 2013 kunnen 
scholen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs 
en middelbaar 
beroepsonderwijs 
subsidie aanvragen 
voor het stimuleren 
van een gezonde 
leefstijl onder bij hun 
leerlingen. Uw school 
kan kiezen uit de 
volgende opties: 
- Gratis advies op maat van een Gezonde School 

adviseur  
- Een bijdrage in de kosten of extra hulp bij het 

uitvoeren van een Gezonde School-activiteit  
- Een geldbedrag bestemd voor vergoeding van eigen 

inzet van eigen medewerkers die een taak hebben 
bij het maken of uitvoeren van 
schoolgezondheidsbeleid.  

Op de site van de Gezonde School vindt u meer 
informatie over het aanbod en hoe u de aanvraag kunt 
indienen. 
Alleen een medewerker van de school mag het 
keuzemenu invullen. De directeur moet akkoord zijn 
met de aanvraag. U kunt voor meerdere 
ondersteuningsmogelijkheden tegelijkertijd kiezen. In 
januari 2014 hoort u of uw aanvraag is goedgekeurd. 
Uw school kan vanaf februari 2014 aan de slag. 
Voor meer informatie of hulp bij deze aanvraag kunt u 
terecht bij de gezonde schooladviseurs vanuit GGD 
Gelderland Zuid: 024 - 329 72 25 
gezondeschool@ggdgelderlandzuid.nl 

JAARCONGRES BREDE SCHOLEN 
6 november 2013 Jaarbeurs Utrecht 
Dit is al weer het 9e Jaarcongres Brede school. Een traditie 
van een goed bezocht congres, waar u de gelegenheid heeft 
nieuwe ideeën op te doen, geïnspireerd te raken en elkaar te 
ontmoeten. Voor en door brede scholen is een 
breed programma samengesteld met inspirerende sprekers, 
goede praktijkvoorbeelden en verrassende verbanden tussen 
praktijk en beleid.  
Tijdens de dag komen diverse thema's aan de orde, 
deelsessies zijn als volgt onderverdeeld: 
1. Techniek in de Brede school  
2. Ouderbetrokkenheid 
3. Sociaal gedrag  
4. Tijd (andere dagindeling)  
5. Het jonge kind   
6. Huisvesting  
7. Onderwerpen die ook belangrijk zijn 
Op de congreswebsite  vindt u meer informatie. 

NJI KOMT MET TOP TIEN FACTOREN VOOR EEN 

POSITIEVE ONTWIKKELING 
Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft een top tien 
samengesteld van beschermende factoren die bijdragen aan 
de positieve ontwikkeling van kinderen. Onder andere sociale 
binding, betrokkenheid en erkenning spelen hierin een grote 
rol. Lees het volledige artikel op onze website 
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DE ZONNEWENDE OPENT FITNESSPLEIN 
Op woensdag 18 september is het fitnessplein van 
Brede school de Zonnewende geopend. Hiermee is de 
Zonnewende de allereerste school in Nederland! Het 
Jeugdjournaal heeft een leuk filmpje gemaakt over het 
plein. 

BREDE SCHOOLDAG 9 OKTOBER 2013 
Nijmegen kent vanaf 1 oktober 15 Brede scholen. Hierbij zijn betrokken 16 basisscholen, kinderdagopvang 0-4 jaar, 
tussenschoolse opvang, buitenschoolse opvang en welzijn. Dit is gevierd op 9 oktober. 's Ochtend was er een leuk en 

informatief programma op de Brede scholen en 's avonds is er een avond voor medewerkers. 
De ochtend was zeer verschillend georganiseerd per Brede school. Sommige Brede scholen 
hadden een gezamenlijke ochtend en anderen vierden hun Brede schooldag met een 
programma in de eigen groep. 1 of 2 leden van de stuurgroep Brede schoolontwikkeling 
bezochten 2 of 3 Brede scholen. Na een korte toespraak of gesprek met kinderen 
overhandigden zij een mooi cadeau: een zak met allerlei ballen voor allerlei 
leeftijdscategorieën. Kinderen namen het cadeau met enthousiasme aan. 

's Avonds was er in de Lindenberg een programma voor medewerkers van de Brede scholen, de stuurgroep en 
genodigden. Vanaf 19.30 uur was iedereen welkom voor koffie en om 20.00 uur opende de Jack v.d. Logt, voorzitter 
stuurgroep de avond. De stuurgroep is trots op de bereikte resultaten en vooral op de 
15 Brede scholen. aansluitend wordt een film getoond, waarin Suzanne en Djamiel op 
zoek gaan naar het antwoord Wat is een Brede school. Mooi om te zien hoe deze 
kinderen van 2 verschillende Brede scholen, samen het antwoord vinden. Uiteraard 
zijn zij deze avond, samen met de stagiaires camerajournalisten (Eef en Aniek) in het 
zonnetje gezet. Dan wordt de keynote spreker: René ten Bos aangekondigd. Hij 
filosoof en organisatiedeskundige en als hoogleraar verbonden aan de Radboud 
Universiteit. En ook is hij vader. Hij houdt een lezing over professionals en managers, 
systeemdenken en vertrouwen. Een lezing met een humoristische inslag. Dan toont Thea de Graaf, projectleider Brede 
schoolontwikkeling via powerpoint 2 nieuwe websites: Regie van de Zorg en Brede schoolontwikkeling. Deze zijn vanaf 
heden in de lucht. Dan is er nog even aandacht voor het informatieboekje Brede scholen (met dank aan de fotograaf 
Mark Sohngen en Ivo van Sluijs de vormgever), wat overhandigt wordt aan de wethouder van cultuur, mobiliteit en 
onderwijs, Henk Beerten. Hij sluit de avond af met een woord van dank aan alle betrokkenen bij de Brede 

schoolontwikkeling voor deze mooie prestatie en hij hoopt dat de tijd aangebroken is 
voor een doorontwikkeling naar (Integrale) Kindcentra. Als verrassing komt ter 
afsluiting Braziliaanse percussiegroep Outra Vez! de trappen af, onder leiding van de 
Wouter de Gooyert, managementassistent Brede schoolontwikkeling. Onder hun 
bezielende spel, begaven alle 180 aanwezigen zich naar de bar en onder het genot van 
een drankje en een snack werd de gezellige avond afgesloten. 
Tot slot is het mooi om te melden dat er inmiddels al weer 9 scholen met hun partners 
de ontwikkeling van Brede school hebben opgestart. Succes hiermee! 

NIEUWSBRIEVEN 
Enkele andere nieuwsbrieven die 
wellicht interessant voor u zijn: 
- Landelijk steunpunt Brede 

scholen 
- Gewoon doen wat nodig is 

(gemeente Nijmegen) 

 

Aan- of afmelden voor deze 
nieuwsbrief 
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