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INLEIDING 

2014 is alweer begonnen en een maand oud. Dus een nieuwsbrief is weer op haar plaats. De 
stuurgroep Brede scholen heeft gesproken over de notitie Activiteitenplein. In de volgende 
nieuwsbrief zal hier nader op ingegaan worden. 
 
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 

 
10 februari 
Onderwijsconferentie 
gemeente Nijmegen 
(zie artikel op pagina 2) 
 
20 februari 
Stadscongres ‘Nijmegen 
doet gewoon wat nodig 
is’ 
(zie artikel op pagina 1) 
 
27 maart 
Brede school-overleg 
voor kernteams Brede 
scholen 
 
22 mei 
Brede school-overleg 
voor kernteams Brede 
scholen 
 
Meer informatie over 
het Brede schooloverleg 

CONGRES ‘NIJMEGEN DOET GEWOON WAT NODIG IS’ 
Er gebeurt op dit moment veel op het gebied van zorg en welzijn. 
Onder het motto ‘Gewoon doen wat nodig is’ zijn wij met zijn allen 
bezig om minder te ‘zorgen voor’ en meer te ‘zorgen dat’. Daar zijn al 
talloze voorbeelden van. Zo zijn de Sociale Wijkteams gestart, wordt 
binnenkort de eerste Stip geopend en denken bewoners steeds meer 
mee over de toekomst van hun wijk. Allerlei ontwikkelingen die veel 
vragen oproepen, bij bewoners, cliënten, maar ook bij professionals. 
Wat is jouw rol in deze ontwikkelingen, hoe ziet de agenda voor de 
toekomst eruit en hoe kunnen we beter samenwerken en elkaar 
inspireren? 
De gemeente Nijmegen organiseert op 20 februari het stadscongres 
‘Nijmegen doet gewoon wat nodig is’. Klik hier om de uitnodiging te 
downloaden. Aanmelden kan tot uiterlijk 10 februari, maar vol=vol. 
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ONDERWIJSCONFERENTIE ‘IEDEREEN HEEFT 

TALENTEN’ 
De gemeente Nijmegen organiseert op maandag 10 
februari de onderwijsconferentie 'Iedereen heeft talenten' 
met als onderwerp hoe we de Nijmeegse jeugd optimale 
ontwikkelingskansen bieden. Alleen genodigden kunnen 
zich aanmelden voor de conferentie. 
Iedereen heeft talent. En juist daarom verdient het 
aandacht. De gemeente, het onderwijsveld en de 
kinderopvang zien het als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid om aanleg, capaciteiten en 
vermogens van Nijmeegse kinderen en jongeren tot bloei 
te laten komen. Daarom werkten ze samen een innovatief 
programma uit om de Nijmeegse jeugd optimale 
ontwikkelingskansen te bieden. 
Lees de volledige tekst 

DIGITALE KWALITEITSKAART 

Het Landelijk Steunpunt Brede scholen heeft de 
'Kwaliteitskaart brede school & Integraal Kindcentrum' 
ontwikkeld. Hiermee kunnen scholen en integrale kindcentra 
aan de slag om alle belangrijke aspecten van de school in 
beeld te krijgen. U kunt de Kwaliteitskaart opvragen bij het 
Landelijk Steunpunt of downloaden via deze link. Maar u kunt 
ook gebruik maken van de digitale versie van de 
Kwaliteitskaart. Iedereen die op een Brede school werkt, kan 
een account aanmaken en de kaart online invullen. De 
resultaten worden bewaard zodat u over een jaar nog eens 
kunt kijken welke stappen er zijn gemaakt. 

SASKIA VAN OENEN IN PEDAGOGIEK IN PRAKTIJK 

Graag wijzen we u op 
het artikel van Saskia 
van Oenen over 
lerende 
gemeenschappen in 
de Brede school. Dit 
artikel is gepubliceerd 
in Pedagogiek in 
Praktijk van december 
2013.  
Klik hier om het artikel te lezen 

EERSTE BASISSCHOLEN VAN START MET TWEETALIG 

ONDERWIJS 

Twaalf Nederlandse basisscholen gaan komend schooljaar van 
start met volledig tweetalig onderwijs. Jonge kinderen krijgen 
er vanaf de kleuterschool maximaal de helft van hun lestijd in 
het Engels. Met trots kunnen we melden dat twee van deze 
scholen Nijmeegse scholen zijn, te weten de Lanteerne en het 
Talent! We willen daarom iedereen die zich hier sterk voor 
gemaakt heeft van harte feliciteren met het binnenhalen van 
deze voortrekkersrol. 

PILOT GEMEENTEBREDE DAGARRANGEMENTEN 

25 Brede scholen (i.o.) in Nijmegen en omgeving doen mee met de pilot gemeentebrede dagarrangementen (GBDA). Als 
onderdeel van deze pilot hebben ouders, medewerkers en leidiginggevenden in februari 2013 een vragenlijst ingevuld. De 
rapportage van deze beginmeting is sinds enige tijd in bezit van het Nijmeegse projectteam GBDA. Omdat dit rapport nog 
wat verhelderingsvragen opriep en ook nog besproken moest worden in de stuurgroep Brede scholen was deze rapportage 
nog niet toegestuurd. In de laatste week van januari is deze rapportage verstuurd naar de deelnemende Brede scholen 
(i.o.). Als er anderen geïnteresseerd zijn in deze rapportage dan kan men dit opvragen bij Wouter de Gooyert. 
Binnenkort kunnen de leidinggevenden van de deelnemende Brede scholen (i.o) weer een brief verwachten van het 
Kohnstamm Instituut met het verzoek een vragenlijst in te vullen. 

NIEUWSBRIEVEN 
Enkele andere nieuwsbrieven die wellicht 
interessant voor u zijn: 
- Regie van de Zorg 
- Landelijk steunpunt Brede scholen 
- Gewoon doen wat nodig is 

(gemeente Nijmegen) 

 

Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief 
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