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INLEIDING 

Kent u dat? Aan het einde van een werkdag / werkweek nog een inleiding van een nieuwsbrief 
schrijven, het valt niet mee. Dus beperk ik me dit keer tot het vermelden wat er in de 
nieuwsbrief te vinden is. Een uitnodiging aan keten- en ondersteuningspartners voor een 
bijeenkomst op 22 mei, een landelijk congres en informatie over 2 congressen.  
De voorzitter van het Landelijk steunpunt Brede scholen geeft een prikkelend verhaal over een 
onderzoek van professor Jo Hermanns. Lezen zou ik zeggen. In een volgende nieuwsbrief hopen 
we u meer informatie te geven over een aantal onderzoeksgegevens m.b.t. Brede scholen. Tot 
slot verwijs ik u ook graag naar de website van Regie van de Zorg, waar een artikel staat over de 
invoering van het leerlingvolgsysteem Sport en bewegen. 
 
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 

 

 
 
16 april 
Landelijk congres 
Ouderschapskennis 
(zie artikel op pagina 2) 
 
22 mei 
Brede school-overleg 
voor kernteams Brede 
scholen 
 
Meer informatie over 
het Brede schooloverleg 

PASSEND VOOR WIE? 
Deze column van Job van Velsen is overgenomen uit de 
nieuwsbrief van het Landelijk Steunpunt Brede Scholen. 
 
Ik was verbijsterd door wat ik hoorde! En eigenlijk wist 
ik het allang, de feiten die prof. Dr. Jo Hermanns ons, 
ambassadeurs en enkele direct betrokkenen van het 
Landelijk Steunpunt, onlangs voorhield. Feiten 
gebaseerd op onderzoek, voor mij herkenbaar uit mijn 
praktijk. Ik citeer enkele onderzoeksgegevens. 
 
Lees de volledige column 
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LANDELIJK CONGRES OUDERSCHAPSKENNIS 16 APRIL 

Hoe in gesprek te gaan en te blijven met ouders over 
opvoeding, ouderschap en ondersteuning? Het komt aan 
bod tijdens het 2e Landelijk Congres 
Ouderschapskennis. Naast interessante en aangrijpende 
plenaire inleidingen zijn er drie deelsessie rondes. Voor 
iedere ronde kunt u een keuze maken uit 13 verschillende 
deelsessies. Op deze manier kunt u het programma 
aanpassen op uw eigen informatiebehoefte vanuit werk en 
praktijk. 
Lees de volledige uitnodiging 

NIEUWS VANUIT DE SOCIALE WIJKTEAMS (SWT) 
Per 1 september starten er 4 nieuwe sociale wijkteams. In de 
periode tot 1 september zullen aanloopwerkzaamheden, om 
te komen tot een sociaal wijkteam, in de wijken verricht 
worden, waarbij de teamleiders betrokken worden. 
De teamleiders SWT zijn: 
Zuid: Harald te Grotenhuis (Tandem) 
Centrum: Monique Onck (MEE) 
Nieuw West: Karin van Eerten (Tandem) 
Oost: Hatice Bolek (InterLokaal) 
Werving van de teamleden vindt plaats in mei en juni. 
Mocht je vragen hebben dan kun je terecht bij Tanja Banken 
(NIM Maatschappelijk Werk), 06 34000237 of 
t.banken@nim.nl 

CONFERENTIE ‘MEER (VOOR)LEZEN, BETER IN TAAL’ 
Op woensdag 2 april heeft er in het Openlucht Museum in 
Arnhem een conferentie plaats gevonden van de 
Bibliotheek op school. Tijdens het ochtendprogramma 
dagen hebben er enkele presentaties plaatsgevonden, 
waaronder de presentatie van een onderzoek naar het 
belang van (voor)lezen  voor taalontwikkeling. Maurice de 
Hond en diverse andere genodigden daagden elkaar uit tot 
een interessante discussie over (voor)lezen en het gebruik 
van digitale middelen. Ook de resultaten van de Bibliotheek 
op school zijn gemeld. Een fantastisch succes, want er zijn 
inmiddels in Gelderland 16 bibliotheken die deelnemen aan 
het project en 462 deelnemende scholen (van de 907). De 
huidige aanpak blijkt zijn vruchten af te werpen! Een aantal 
bekende mensen uit Nijmegen gezien. Helaas is het in dit 
kort tijdsbestek, me niet gelukt om een uitgebreider verslag 
te schrijven. Mocht iemand interesse hebben, dan kan deze 
mailen naar t.degraaf@bredescholen-nijmegen.nl . dan zal 
ik gegevens toesturen. 

MONITORING “ALLE KINDEREN IN BEELD” 
Ongeveer tegelijkertijd met het uitkomen van deze 
nieuwsbrief start de monitoring van het instrument “Alle 
Kinderen in Beeld”, kortweg AKIB. Alle 
kinderopvangorganisaties ontvangen een formulier, waarbij 
ze gevraagd worden een aantal vragen over al dan niet 
invoering in te vullen. Hiermee gaan we in beeld brengen 
hoe ver we zijn met de invoering. In een van de volgende 
nieuwsbrieven zal hierover meer informatie verschijnen. 

 
NIEUWSBRIEVEN 
Enkele andere nieuwsbrieven die wellicht 
interessant voor u zijn: 
- Regie van de Zorg 
- Gezonde School (GGD Gelderland Zuid) 
- Landelijk steunpunt Brede scholen 

 
 

Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief 
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