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Subsidie vroegschools Eduquaat en Meerderweert

Voorstel

2 x € 10.000 subsidie te verlenen (schoolbesturen Eduquaat en Meerderweert) voor 2016

Inleiding

Voor schooljaar 2Ot5-2016 hebben de schoolbesturen Primair Onderwijs Eduquaat en
Meerderweeft een subsidieaanvraag ingediend voor uitvoering van activiteiten die passen
in de gezamenlijke afspraken uit de Lokale Educatieve Agenda. Gelijktijdig kwam de
bezuinigingsopdracht in het kader van Kiezen met Visie aan de orde: € 100.000 minder
lokaal budget en opvangen van weerbaarheid binnen dit lagere budget. Verder vroeg het
college om de speerpunten cultuur, diversiteit en duurzaamheid nadrukkelijker mee te
nemen.

Beoogd effect/doel
Met rijks- en gemeentebudget worden activiteiten uitgevoerd waarmee kansen van
kinderen van laagopgeleide ouders (gewichtenleerlingen) worden vergroot en
vervolgschade (voor gemeente en kinderen) wordt beperkt.

Argumenten

Nadat de schoolplannen voor 2015-2016 al gereed waren, moesten een forse bezuiniging
en extra speerpunten alsnog worden ingepast. Beide schoolbesturen zijn hiermee meteen
aan de slag gegaan. Maar omdat niet alles direct kon worden omgezet, is een deel van het
budget bewaard voor voorjaar 20t6.
De rijksbijdrage voor 2016 en raming 2017 bleven lang onbekend, pas onlangs is besloten
dat de nieuwe verdeelsystematiek pas in 2018 ingaat.

Afdeling

Naam opsteller voorstel

Portefeuillehouder

Onderwijs, Cultuur, Sport & Welzijn

Klaessen, Riek (575 486)
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In de aanvullingen op aanvraag 2015-2016 zijn beide schoolbesturen op verzoek van het
college aan de slag gegaan met de drie extra speerpunten. Verder wordt ingegaan op de
vraag vanuit de gemeenteraad, onderwijs en de samenleving om meer te doen voor
anderstalige instromers, vluchtelingenkinderen en kinderen in gezinnen die geruime tijd
onder t2Oo/o van het minimumloon zitten. Participatie van deze kinderen en hun ouders
draagt een steentje bij aan omgaan met diversiteit, kennismaken met ieders cultuur en op
de lange termijn een duurzame, stabiele stad.
In en om de scholen kan beleid direct naar de mensen worden vertaald.
In de bijlagen zijn de concrete acties van de scholen vermeld.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Door het principiële besluit om het beschikbare budget vanaf 2016 niet over alle scholen
te verdelen, maar enkel in te zetten voor scholen met veel gewichtenleerlingen, is het
mogelijk voor deze activiteiten een bijdrage van € 10.000 te verlenen tot augustus 2016.
Binnenkort volgt een voorstel voor de aanvragen voor schooljaar 2OL6-2O17. Deze kunnen
worden ingepast binnen de beschikbare budgetten voor 2016 en 2OL7.In 2017 moet nog
€ 25.000 van de "Kiezen met Visie" bezuiniging worden opgevangen en het rijksbudget
OAB 2Ot7 van € 400.000 valt 2.8 o/o lager uit.
Maar hiermee is rekening gehouden in dit voorstel.

4S005001 Onderwijs achterstanden beleidl 64250151 Subsidie LEA schoolsl naming 150927,0C

Na aftrek van verplichtingen 2016 resteert € 20.000 voor activiteiten voorjaar 2OL6

Vanaf 2018 komt de rijksoverheid met een nieuwe verdeelsystematiek voor
onderwijsachterstanden. Op basis van de huidige informatie zal die gunstig uitvallen,
omdat meer rekening wordt gehouden met de o.a. door Weert aangedragen criteria "land
van herkomst en moedertaal".

Uitvoering/evaluatie

De schoolbesturen geven jaarlijks voor 1 oktober aan wat de uiteindelijke uitvoering van
hun plannen in de praktijk is geweest.

Communicatie/participatie

De schoolbesturen zijn vanaf het begin partner in uitvoering van de afspraken uit de
gezamenlijke educatieve agenda en het zoeken naar oplossingen voor de bezuinigingen en
het toevoegen van speerpunten.

Overleg gevoerd met
Intern: Patricia Vos financiën, ÜmügülTasim projectleider integratie vluchtelingen
Extern: Yvonne Vaes Eduquaat en Esther Nabben Meerderweeft

Bijlagen
Aanvulling op subsidieaanvraag 2OI5-2OL6 van Eduqaat en Meerderweert
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Aanvraag Subsidie Lokaal Educatieve Agenda Weert voorjaar 2016 Eduquaat
Aantal Leerlingen per school 1-7O-2O74: L657 leerlingen
Schoolgewicht per school: bs het Dal24; Obs de Uitkijktoren 7; Brede School Moesel 5

ln aanvulling op de inzet op basis van de Lokale Educatieve Agenda en de aanvullende speerpunten
Cultuur, Duurzaamheid en Diversiteit : Hierbij het overzicht van geplande activiteiten tot aug.201"6
waarbij fínanciële ondersteuning echt heel erg zou helpen .

Doelstelling is om de kwetsbare groepen in de wijk meer kansen te geven en te betrekken bij diverse
activiteiten. ( kinderen, ouders en buurtbewoners)
Dit vergroot hun gevoel van zelfuertrouwen en participatie in de maatschappij. Dit zorgt weer voor
een positiever zelfbeeld waardoor mensen meer actief en betrokken worden ( althans dat is onze
observatie en interpretatie waar we echt in geloven ). lk heb de belangrijkste zaken genoemd.

Wat staat er nog op stapel waar we extra ondersteuning voor kunnen gebruiken

1. Naschoolse Arrangementen. Begeleiding door onderwijsassistente bij gedragsmatig
moeilijkere groep . Kosten 5 uur a €40= €200

2. Project AZC. Filmproject door Eric Creemers. Samenwerking gr 7/8 en Kinderen Koala
Begeleiding groepen en voorbereiding. 20 uur a €40 = € 800

3. Dansproject. Project met ouders/ kinderen en Kinderopvang waarbíj ouderbetrokkenheíd
extra wordt gestimuleerd. Diverse soorten van dans ( buikdans/ volksdans/ streetdance enz
worden geoefend en gedemonstreerd...uitmondend in een dance event in 2016- 2OI7l LO

uur a €40= €400

4. Activiteiten tijdens zomervakantie ( k¡ndervakantiewerk/ zomerschool/ humanitas). Kinderen
uit kansarme gezinnen worden extra gestimuleerd om deel te nemen. Extra uitleg aan ouders
, hulp bij invullen formulieren, tegemoetkoming in gemaakte kosten. Kosten €400
Voorbereiding Zomerschool en begeleiding extra ( naast middelen uit bestaande LEA)50 uur
a €40 = €2000

5. Versterken ouderbetrokkenheid/ WE/ Verkeerseducatie. Project in mei met ouders
kleuters.. uitbreiding bestaand WE traject over verkeersveiligheid. Voorbereiding en
uitvoering : 10 uur a €40 = €400

6. Creatief tussen de middag. Na de meivakantie zijn er geen stagiaires meer van Punt Welzijn
die tussen de middag creatieve activiteiten ontplooien. We hebben enkele getalenteerde
ouders ( schilderen, textiel, mozai'ek ) die dit tegen vergoeding kunnen begeleiden. Kosten :

€450,-

7. Suikerfeest / Multicultifeest. Op 8 juli willen we aandacht besteden aan o.a. het suikerfeest
middels een modeshow over traditionele kleding in diverse culturen met achtergrond info en
video presentatie en lekkere hapjes uit diverse landen. Ouders uit diverse landen organiseren
dit;Kosten:€350

8. Markeentdag kleurrijk. Afsluiting van het schooljaar met een muzikaal cultureel feest waarbij
leerlingen zelf muziek maken middels alternatieve trommels, boomwrackers onder



begeleiding van de klankenkaravaan . Afsluiting: Optreden voor ouders/ buurt. Kosten :

€1000

9. Naar aanleiding van vollopen schakelklassen en grotere zorgvraag instroom anderstaligen.
3 maanden extra handen voor de Schakelklassen en de NT 2 groep kost ongeveer €5000.
Daarmee kr'rjgt iedere groep dan ongeveer 10 uur extra ondersteuning per week. ( b¡jv. 1

onderwijsassistente voor 40 uur verdeeld over de scholen ). Dit wordt op Eduquaatniveau
verdeeld.

Groet, Yvonne Vaes namens Eduquaat.


