
*Evaluatie Subsidie aanvraag Ontwikkelagenda Eduquaat 2017- 2018 
Aantal Leerlingen per school 1-10-2016:  1761 leerlingen 
Schoolgewicht per school:bs het Dal ; 28 Brede School Moesel;8  Obs de Uitkijktoren;2
___________________________________________________________________________________________________________

Onderdeel 1 De basis
 
Activiteiten inventariseren; korte beschrijving, kapitaliseren van zowel de interne als externe kosten die daaraan verbonden zijn.
Aangeven welk deel als subsidie gemeente wordt gevraagd en welk deel school zelf betaalt. 

Thema’s Korte omschrijving Aandeel school/gemeente
         in formatie/euro’s

1: Cultuur van Samenwerking, verbinding Overleg Taalcördinatoren/opzet 
leesbevorderingstraject i.s.m. Humanitas 7 keer 
15  uur

Werkgroep andere concepten op 
Eduquaatniveau. 7 keer 20 uur
Uitwerking Jeelo op 3 scholen in het kader van 
verbinding met omgeving ( Molenakker, 
Graswinkel en Duizendpoot) 3 keer 20 uur

Scholing personeel in Professionele 
Leergemeenschappen o.a. over diversiteit en 
ouderbetrokkenheid. Dit in samenwerking met 
PABO en RICK ( 4 bijeenk per jaar van 2u met 2 
personen)

Opzetten projecten samen met de wijk ( 
culturele feesten, ontmoeting, 
buurtmoestuin,projecten met ouderen )
7 scholen a 3uur
Gewichtenscholen 3 keer 10 uur

Bedrag + S of G

105 x €40= gerealiseerd

140=nog in ontwikkeling

60
Is gerealiseerd en wordt 

gecontinueerd

16
Is uitgevoerd met de 

Veerkrachtgroep, niet met 
PABO en Rick

21 en 30 = 51
Is gerealiseerd op 

Molenakker, Graswinkel, 
Moesel, 

Markeent,Uitkijktoren en 



2. Bewustwording Diversiteit en stimuleren 
kinderen ( ouders) met andere achtergrond

-

Maatschappelijke verbindingen middels projecten 
met bijv. Koala school / bedrijven/ wijkagent 
/Sportverenigingen ( STAR project )diverse 
scholen

Uitbreiding Nt 2 pilot in samenhang met 
ouderbetrokkenheid : SAMEN NAAR SCHOOL

Begeleiding/ training 
oudergesprekken/portfoliogesprekken in het 
kader van partnerschap door externen

Projecten Uitkijktoren i.s.m. Kinderopvang en 
ODA in kader verbinding

Verbinding zoeken met gemeente i.v.m. 
maatschappelijke vraagstukken ( armoedebeleid- 
Leefbaarheid ). Introductie Buurtcoach gemeente

Duizendpoot
Wordt gecontinueerd

100 u
Is gerealiseerd

200u
Is gerealiseerd en was zeer 

succesvol

€2000
Is gerealiseerd in 

samenwerking met 
Onderwijs maak je Samen 

en Praktijkpalet

30 u.
Is gerealiseerd en wordt 

uitgebreid.

20 u
Is in werking gezet in Keent 

( geen 
buurtcoachproject,wel 

buurtonderneming



- Omgaan met diversiteit in maatschappij . 
Omgaan met normen/ waarden ( STAR- 
projecten met HALT- Vredesburo- NMC e.d.)

Inzet op Social Media en veiligheid= 7 x 20 uur

Invoering Sociaal- emotionele methode OJBS 
Duizendpoot. Groepsdynamica- Grip op de 
Groep op Markeent 

Project : Veiligheid/ Publieke Taken of project 
GGD…met Brandweer op diverse scholen

Benutten van diversiteit aan talenten in de 
omgeving ( DOEN). Opleiden in de wijk Keent

Is gerealiseerd…uren royaal 
overschreden. Is betaald uit 

budget scholen

Is gerealiseerd . Vraagt 
verdere aandacht en 

uitbreiding

Zie 1.1 60 u
Is gerealiseerd, vraagt 

continue aandacht

40 u
Is uitgevoerd m.m.v. 

ouders, opa’s en oma’s

100 u
Is uitgevoerd, echter niet 

via DOEN



Positieve beloning inzet ouders op school en in 
de wijk / Markeent Stempelkaart

10 u
 En 

€500
Is gerealiseerd

Totaal  : 1072 u x €40 = 
€42.880 +€2.000+€ 
500=€ 45.380
Is uitgevoerd en krijgt 
vervolg in 2018-2019

Onderdeel 2 Preventie
 
Activiteiten inventariseren; korte beschrijving, kapitaliseren van zowel de interne als externe kosten die daaraan verbonden zijn.

THEMA’s Korte omschrijving Ondersteuning / inzet gekapitaliseerd
3.Doorgaande lijn en ontschotting

 Indicering en toeleiding Warme overdracht – Kijk mij nou- 7 
  
160 u Is uitgevoerd



 Overdracht van pzs/ kdo naar bao
 Halfjaarlijks overleg psz/kdo/bao

4.VVE

 actief betrekken van ouders bij VVE; 
versterken van de samenwerking 
thuis/school (o.a. Punt Welzijn)

 deelname aan WSNS netwerk jonge 
(risico) kinderen, VVE overleg

 Extra woordenschatontwikkeling voor 
jongste instromers boven normale 
programma

 Extra taalondersteuning instromers 
midden- en bovenbouw

 Schakelklassen

scholen- 16 leerkrachten a 10 uur

Afstemming Onderwijsaanbod  middels 
gezamenlijke projecten voor 7 scholen a 
30 uur

Groepsbezoeken bij elkaar. 7 scholen ( 2 
pers) a 20 uur

Teambijeenkomsten hele school en 
kinderopvang over 7 scholen. Afstemming 
activiteiten/ pedagogische visie = 26 uur 
per school

VVE bijeenkomsten ouders  ism 
Humanitas  3 VVE scholen a 15 uur 
voorbereiding

Uitvoering VVE thuis programma met 
Professioneel Leernetwerk  ( Punt Welzijn, 
Humanitas, leerkrachten, ouders, VVE 
coördinator)5 bijeenkomsten per jaar a 
2uur met 2 medewerkers

3 Eduquaatscholen….extra investering 8 
uur i.v.m. onderwijsachterstanden a 
€20.000

210 u Is uitgevoerd, projecten worden 
uitgebreid

280 u Is uitgevoerd in het kader van 
Rekenen en bewegen en VVE 
programma’s

182 u
Is uitgevoerd, wordt gecontinueerd

45 u
Is uitgevoerd op 2 scholen. Derde 
school is later aangesloten.

20 u Is uitgevoerd, wordt 
gecontinueerd

Is uitgevoerd. Verantwoording 
geschiedt apart. Wordt ingediend voor 
1 oktober

€ 60.000



 NT2

5.IKC

 Afstemming missie, pedagogisch concept 
in beleid en uitvoering

 Coördinatie 
 Versterking van het integrale aanbod
 Verbinding Onderwijs- Zorg – Welzijn

Extra investering instromende kinderen 
die geen Nederlands spreken in de 
ochtenduren. ( in samenhang met 
Ouderbetrokkenheid..zie 1.1)

-Inzet Logo 3000 in combinatie met 
Peuteropvang ( 2 leerkrachten a 30 
uur)voor ouders.Voorlichting regiobreed.

- Ouderwerkgroepen diverse scholen over 
afstemming/ IKC ontwikkeling 7x8u

Afstemming Punt Welzijn/Oudercontacten 
Schakelklas 3x €2.500

- Werkgroep partnerschap met ouders/ 
omgeving 5 bijeenk a 2 uur met 2 pers

- Werkgroep Naschoolse Arrangementen. 
4 personen a 15 uur op Markeent
- Coördinatie arrangementen – 80 uur
- Overleg andere scholen m.b.t. invoering 
Naschoolse Arrangementen
-Uitbouw Naschoolse Arrangementen 
Uitkijktoren

Overleg met wijkraden, buurtinstellingen. 
7 x 8 uur= 56 uur

Bijeenkomsten IB in het kader van keten 
kwaliteit . 7 x 20 uur.

€30.000.Is uitgevoerd en uitgebreid 
i.v.m. toestroom Vluchtelingen. Er zijn 
vrijwilligers ingezet en gelden vanuit 
het bestuur

60u.Is gerealiseerd

56 u. Is nog in uitvoering

€7.500 Is gerealiseerd

20u Is uitgevoerd

60 u Is uitgevoerd en breidt zich uit.

80 u Gerealiseerd en Gecontinueerd
20 u Gedaan en wordt uitgebreid

60 u Gerealiseerd

56 u Uitgevoerd

140 u Gedaan, wordt verder 



 Dagarrangementen/ 
Combinatiefunctionarissen:

 Combinatie-functionarissen (bijdrage 
school is niet subsidiabel)

 Versterking van School/ Naschool/ Sport/ 
Culturele activiteiten

 Sociale cohesie in wijk, buurt, dorp 
     mits link met onderwijs 

6.Preventie

- Zomerschool

- Samenwerking Kindervakantiewerk en 

Bijeenkomsten Uitkijktoren in het kader 
van concept Kijk op met Brede 
Schoolteam .
 Jeelo uitwerking zie 1.1

Coördinatie Brede Schoolactiviteiten ( 
Let’s move- projecten met buurt en 
kinderopvang) 4 keer 8

- Coördinatie- overleg 
combinatiefunctionarissen ( Moesel- 
Uitkijktoren- Dal- Graswinkel) 4 x 20 uur

- Overleg diverse partners ( 
verzorgingshuizen- verenigingen, Rick) 7 
x 8 uur ivm projecten

- Verdere uitwerking en deelname Groene  
Zomerschool voor deelnemende scholen 
i.s.m. Rick en NMC
Ook verzorging Kickoff/ warming up sessie

Inzet personeel  en vrijwilligers tijdens 
Zomerschoolweek

uitgebreid

20 u Is gerealiseerd en uitgebreid 
naar Driehoven

32u Is gebeurd

80u. Heeft plaatsgevonden

Beschreven in 2.5

200u Is gerealiseerd in samenwerking 
met de Kameleon

80 u. Is gerealiseerd



Wergroep Weerter minima, 
Humamitas vakantieweek

- Projecten met de wijkagent

- Start project PO/ VO. Begeleiding 
aandachtsleerlingen ter voorkoming 
van uitval

7. Klaar voor de toekomst
 Plan van aanpak LEA werkgroep ouder-

participatie incl. kosten ondersteuner
 Coördinator beleid (contact en contract)
 Extra ouderparticipatie/betrokkenheid 

(reguliere ouderavond = budget school)
 ouderplatform/klankbord (MR = school)
 extra kosten afstemming PUNT Welzijn: 

OpStap wordt al door gemeente 
gesubsidieerd, restdeel blijft voor school 

Ter voorkoming van verveling, vandalisme 
in vakantieperiodes het ondersteunen en 
promoten van projecten

Zie ook al activiteiten IKC: ( Punt Welzijn 
Oudercontacten/ Werkgroep 
Partnerschap/ VVE thuis)

Project op Markeent i.s.m. Corepower

- Diverse projecten zoals bovengaand 
beschreven.
1. Gezonde school ( JOGG )in 
samenwerking met Punt Welzijn en 
gemeente . 3 scholen gewichtenregeling a 
8u

2. Wijkteams met wijkagent en 
organisaties uit de wijk

3. Projecten Rots en Water/ 
Groepsdynamica/ STAR 7 keer 10 u

10 u Is gerealiseerd

80 u Is gerealiseerd, niet in 
samenwerking met Corepower maar 
als STAR activiteit. Wordt 
gecontinueerd en uitgebreid

24 u Is gerealiseerd en uitgebreid

12 u Is gerealiseerd

70 u  Is gerealiseerd

Totaal : 2057 x€40= €82.280 



Onderdeel 3. PASSENDE ONDERSTEUNING

+60.000+30.000+7.500=179.780

8. Onderwijs aan Nieuwkomers

NT 2 groep ( en)

Koala

9. Passend Onderwijs

Zie preventie pilot PO/ VO

10. Verbinden Opvoed- opgroeihulp
Pedag. spreekuur/opvoedondersteuning:

 samenwerking met CJG
 Samenwerking met Punt Welzijn ( OOM- 

Op stap- Verdieping VVE thuis)

Is al beschreven bij 2.4. Deze groep 
betreft niet alleen asielzoekerskinderen 
met status maar ook migranten uit Europa 
( Polen, Litouwen, Portugal, Griekenland 
enz.)

Andere financieringsstroom

Is al beschreven bij 2.6

Overleg CJG/ IB- MT 7 keer 6 u

Oom projecten met Punt Welzijn en CJG

Dal/ Moesel/ Uitkijktoren : 8 keer 3 uur = 
24 uur

42 u Is gerealiseerd

24 u Is gedeeltelijk gerealiseerd. Zijn 
er minder geworden

11. Samenwerken Onderwijs en participatie



12. Verbinding Vo en MBO

13. Ondersteuning gericht op jongeren

Totaal : 66 u x€40= €2.640

                        Totaal : €45.380+ €179.780 +€2.640 =€227.800                                            

                                                                                                                                                                                                       

Opmerking : De terreinen lopen door elkaar heen. Is soms lastig te scheiden. Het bovenstaand aanbod is een geïntegreerd geheel. Een aantal zaken zoals 
uren door IB ers/ directeuren gemaakt in het kader van de Leefbaarheid in de wijk zijn hier niet in meegerekend. 

Indien er extra gelden komen zijn er nog heel veel plannen :

Heel graag zouden we een pilot starten bij het Groot Keent overleg waaraan structureel  een medewerker van de gemeente participeert. Dit is vorm 
gegeven o.a. in Eysden waar men met buurtcoaches werkt vanuit de gemeente. Dit betekent dat deze afgevaardigde van de gemeente met de diverse 
afdelingen binnen deze gemeente overleg voert over de verschillende projecten in de wijk ( inburgering, armoedebeleid, sociale huur, uitkering en werk, 



wmo, onderwijs). Echte vormgeving hiervan is niet opgenomen in deze Ontwikkelagenda, wel de verkennende gesprekken en een aanzet. Dit is anders vorm 
gegeven via de Buurtonderneming

Verder zijn er plannen voor het opzetten van een coöperatie in de wijk Keent waarbij Punt Welzijn, Wonen Limburg, de Gemeente Weert , organisaties uit 
de wijk en Markeent een rol kunnen spelen. Doel is om de talenten in de wijk te benutten en in te zetten ten behoeve van kinderen, ouders en andere 
wijkbewoners. Dit alles zonder winstoogmerk maar wel met een beloningssystematiek ( Denk hierbij aan maken van kapotte kleding, ruilplaats voor kleding 
en speelgoed, klusactiviteiten, fietsenreparateur, bak- kookactiviteiten..Dit alles in samenhang met Naschoolse Arrangementen van Markeent). Mooi zou 
het zijn om ook bedrijven te interesseren die maatschappelijk willen ondernemen waardoor mensen uit de wijk naadloos kunnen instromen in een 
arbeidsproces en er zo gedaan wordt aan armoedebestrijding en talentontwikkeling in de wijk.

Dit is volop in ontwikkeling en beweging. De aanzet is gemaakt in 2017- 2018. In 2018 – 2019 gaan we dit verder uitbreiden.

De wijkintegratie bij alle scholen van Eduquaat willen we middels projecten nog verder uitbouwen.

Opmerking : Zoals eerder is opgemerkt zijn de taken van scholen veelomvattend en lopen de terreinen door elkaar heen/ overlappen ze elkaar. Daar waar 
de vergoeding minder werd als aangevraagd, zijn de activiteiten zoveel mogelijk uitgevoerd. Dit is bekostigd uit bestuursbudget, schoolbudgetten en extra 
aanvragen bij bijv. Samenfonds en Leefbaarheidsfonds Wonen Limburg.


