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INLEIDING 

De zomervakantie staat weer voor de deur. We sluiten een bewogen schooljaar af. Een jaar 
waarin we heel veel Brede scholen hebben mogen openen, waaronder onlangs nog Kindcampus 
Groostal, gefeliciteerd! We zien ook weer een bewogen schooljaar tegemoet, waarin we nog 
meer Brede scholen zullen openen en ook de eerste IKC’s (Integrale Kindcentra) in Nijmegen. 
Persoonlijk sluit ik ook iets af, namelijk het werken in het primair onderwijs in Nijmegen. Na de 
zomervakantie start ik met mijn nieuwe baan als directeur van het samenwerkingsverband Rijn 
& Gelderse Vallei. Meer hierover vindt u op de pagina 2. 
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 

 
15, 18, 22 & 25 sept en 
7 & 14 okt 
Bijeenkomsten 
implementatie BSOT’s 
 
11 september 
Miniconferentie 
‘Het volgen van de 
ontwikkeling van jonge 
kinderen’ 
(zie elders in deze 
nieuwsbrief) 
 
18 september 
Miniconferentie 
‘ICT: struikelblok of 
springplank’ 
(zie elders in deze 
nieuwsbrief) 
 
9 oktober 
Symposium Jeugd- en 
Gezinsonderzoek 
Meer informatie 
 
15 oktober 
Studiemiddag Brede 
schoolontwikkeling 
Nijmegen 
 

MINICONFERENTIE’S SARDES 
Sardes organiseeert in september 2 miniconferenties. 
Het volgen van de ontwikkeling van jonge kinderen 
Wat:  Informeren, discussiëren en vragen stellen 

  rondom het volgen van de ontwikkeling van 
  jonge kinderen (2- tot 7-jarigen). 

Voor wie? Leerkrachten groep 1 en 2, pedagogisch 
medewerkers, IB-ers, andere belangstellenden. 

Wanneer? Donderdag 11 september van 9.30 tot 16.00 uur. 
ICT: struikelblok of springplank? 
Wat:  Een dag waarin de vraag of laptops op school en 

  ander gebruik van ICT effect heeft op de 
  leerrendementen centraal staat. 

Voor wie? Voor scholen in primair en voortgezet onderwijs, 
schoolbesturen, ICT coördinatoren, uitgeverijen, 
pabo’s en andere geïnteresseerden. 

Wanneer? Donderdag 18 september van 9.30 tot 16.00 uur. 
Meer informatie op sardes.nl 

GEZONDE SCHOOL IN 

EEN NIEUW JASJE 

Sinds 1 juli 2013 vormen 
GGD Regio Nijmegen en 
GGD Rivierenland samen 
GGD Gelderland-Zuid. In 
stijl met de nieuwe 
organisatie heeft de 
Gezonde School 
nieuwsbrief een nieuwe, 
frisse look gekregen. De 
insteek blijft hetzelfde: 
kort, actueel en 
informatief! Meer lezen? 
Via nieuwsflitsen vindt u 
de nieuwsbrieven van de 
Gezonde School. 

 

 

12 februari 
Studiemiddag 
Passend Onderwijs 
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AFSCHEID 

Na 3 jaar als coördinator van het WSNS samenwerkingsverband 
Nijmegen e.o. en projectleider Brede schoolontwikkeling te hebben 
gewerkt ga ik het stokje overdragen. Toen ik 3 jaar geleden begon, 
na mijn periode van  5,5 jaar directeur van Brede School de 
Zonnewende ga ik het Nijmeegse verlaten. Na de zomervakantie 
start ik als directeur van het samenwerkingsverband Rijn & 
Gelderse Vallei. 
 
Ik heb met heel veel plezier met en voor jullie gewerkt. Een paar 
hoogtepunten wil ik graag nog even uitlichten: 
- Kick off Brede schoolontwikkeling (9-2011)  
- Ontwikkeling van 12 Open Wijkscholen naar 14 Brede scholen, 

en al 4 nieuwe Brede scholen erbij! 
- De Brede schooldag in oktober 2013 
- Het mooie boekje en de film  
- Het oprichten van allerlei werkgroepen  
- Het evalueren, vaststellen en implementeren van het 

overdrachtsinstrument Alle Kinderen In Beeld 
- Het oprichten van de (B)SOT’s in Dukenburg 
- Het tot standkomen van de Activiteitenpleinen  
- De samenwerking met het enorme netwerk van al die 

organisaties die iets betekenen in de ontwikkeling van het kind, 
de ondersteuning naar ouders en scholen. 

 
Na de vakantie werk ik tot 1 oktober nog 1 à  1,5 dag voor het 
ondersteuningsplatform en de Brede scholen. Eigenlijk ben ik nog 
niet zover om afscheid te nemen. Dit doen we op 30 september a.s. 
pas. Hierover volgt vanzelf bericht. 
 
Ik wil jullie allen nu alvast hartelijk bedanken voor de samenwerking 
en vooral de talloze hartverwarmende woorden, mailtjes en 
attenties die ik van jullie gekregen heb naar aanleiding van het 
bericht van mijn vertrek. En natuurlijk voor de samenwerking om 
alles voor kinderen voor elkaar te krijgen.  
 
Voor nu zeg ik gewoon:  
 
Een hele fijne vakantie en tot in augustus.  
Thea de Graaf 

UPDATE WEBSITE TRANSITIE 

REGIO NIJMEGEN 
De website transitieregionijmegen.nl 
is geactualiseerd. U treft er onder 
andere de volgende berichten aan: 
- De Eerste Kamer stemde op 18 februari in met 

de Jeugdwet. 
- Een onderdeel van de regionale transities sociaal 

domein is het passend onderwijs. 
- Een bouwteam gaat de nieuwe regionale 

werkorganisatie handen en voeten geven 

SCHOOL VOOR OUDERS (OUDERWIJS) 

De vierde cursus Ouderwijs van de School voor 
Ouders op Brede School de Dukendonck was 
wederom een groot succes. De cursisten van deze 
vierde cursus Ouderwijs kwamen van ver, letterlijk 
maar zeker figuurlijk. Veel van de cursisten waren 
ouders van kleuters die net de school bezochten. 
Ondanks dat sommige ouders wel al langer kinderen 
op school hadden waren ze zelf niet echt actief 
betrokken bij school. Dankzij de intensieve 
samenwerking met de intern begeleiders, de 
leerkrachten en de directeur is het ons gelukt om 
een mooi en divers gezelschap in huis te krijgen. 
Zowel allochtoon als autochtoon was 
vertegenwoordigd, echt een afspiegeling van de 
wijk. 
Uiteindelijk hebben 10 cursisten een certificaat 
gekregen, is ieders netwerk weer enorm uitgebreid 
en is het zelfvertrouwen van iedere cursist met 
sprongen vooruit gegaan. 
Lees het volledige artikel 
Zie ook: schoolvoorouders.com 
FIRST® LEGO® LEAGUE 

De FIRST LEGO League (FLL) is een wedstrijd die kinderen uitdaagt om te denken als wetenschappers en technici. Teams 
ontwerpen, bouwen en programmeren een robot met LEGO MINDSTORMS® om hier vervolgens meerdere missies in de 
robotwedstrijd mee uit te voeren. Ook doen zij onderzoek naar een jaarlijks wisselend maatschappelijk thema en 
presenteren de uitkomst hiervan tijdens regionale en landelijke finales. Zie voor meer informatie www.fllzgld.nl 

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 
 

http://www.transitieregionijmegen.nl/
http://www.bredescholen-nijmegen.nl/media/1888/artikel_nieuwsbrief_brede_school.pdf
http://www.schoolvoorouders.com/
http://www.fllzgld.nl/
http://www.regievandezorg.nl/nieuwsbrief
http://www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl/?sc_itemid=%7b5DB28E68-6348-428D-94D7-6E34F42132CB%7d
http://www.bredeschool.nl/actueel/aanmelden.html
http://www.bredescholen-nijmegen.nl/nieuwsbrief

