
Verantwoording Subsidie Lokaal Educatieve Agenda Weert 2017-2018 MeerderWeert
Aan de Bron – IKC Leuken – IKC Laar – Johannesschool – St. Laurentius – 
Odaschool – De Firtel – De Kameleon
Aantal Leerlingen op 1-10-2016:  1623 leerlingen

___________________________________________________________________________________________________________

A. VVE, brede scholen en dagarrangementen
 
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

VVE:
 Indicering en toeleiding
 Overdracht van pzs/ kdo naar bao
 Halfjaarlijks overleg psz/kdo/bao
 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

Warme overdracht tussen peuteropvang en 
basisschool.

Samenwerking met peuteropvang om een 
doorgaande leerlijn te realiseren. 

De uren zijn berekend voor 
8 scholen:

160 uur
Na goedkeuring van ouders 
vonden warme 
overdrachten plaats tussen 
peuteropvang en de 
basisscholen. Gemiddeld 20 
uur per school x 8= 160 uur

200 uur
Door het proces van 
samenwerking = IKC 
hebben de pedagogisch 
medewerkers, de 
leerkrachten, IB’ers en het 
management veel overleg 
over de doorgaande lijn. 
Gemiddeld 25 uur x 8 = 
200 uur



Ouders bewust activeren om de taalactiviteiten 
in de thuissituatie ook te gebruiken (Opstap – 
Verteltas – taalspellen ed). Hiervoor zoeken we 
zo veel mogelijk de samenwerking op.

Uitwisseling, deskundigheidsadvies en bezoek 
scholen met expertise over leerlingen die geen 
Nederlandse taal spreken. Leren van en met 
elkaar. 

Extra taalondersteuning voor instromers midden- 
en bovenbouw

Overleg Taalcoördinatoren/opzet leesbevordering 

Betreffende scholen betalen 
dit deels uit de 

schakelklasuren en de uren 
van Punt Welzijn. 75 uur  

Op 3 scholen zijn er 
georganiseerde activiteiten 
zoals OPSTAP, Samen 
spelen e.d. Dit in 
samenwerking met Punt 
Welzijn. 3x25 = 75 uur

150 uur
De leerkrachten die de 
bovenschoolse taalklas 
hebben hun expertise 
uitgewisseld. 80 uur

160 uur
Er zijn dit schooljaar veel 
leerlingen ingestroomd die 
extra taalondersteuning 
nodig hadden. Vanuit 
MeerderWeert is er een 
taalklas opgezet waar de 
desbetreffende leerlingen 
op 5 ochtenden kunnen 
deelnemen. Vanuit de 
taalklas is een aparte 
evaluatie naar de gemeente 
gestuurd. 5 dagen x 4uur = 
20 uur per week x 40 = 800 
uur

320 uur



Schakelklassen

/ lees interventie project. Op alle 8 de scholen 
wordt er veel geïnvesteerd in de extra taal 
ondersteuning veelal in samenwerking met de 
bibliotheek

Alle scholen nemen met 2 personen deel aan de 
bijeenkomsten van Passend onderwijs. 

Vanuit iedere school neemt er een leerkracht 
deel aan het netwerk Jong Kind

Afnemen van peutertoetsen. Dit om een 
beginsituatie vast te stellen.

De leerlingen die een beperkte woordenschat 
hebben nemen we de TAKtoets af.

Aanschaf extra materialen en licenties voor 
taalklassen/schakelklassen.

Op iedere school is een taal 
coördinator die naar alle 
bijeenkomsten gaat. Dit 
gaat altijd in samenwerking 
met de bibliotheek. 

264 uur
Vanuit iedere school nemen 
2 personen deel aan de 
bijeenkomsten van Passend 
Onderwijs. 4 x 4 uur = 16 
uur x2 = 32 uur per school 
x 8 = 256 uur

120 uur
Vanuit iedere school heeft 1 
persoon deelgenomen aan 
dit netwerk. 4 netwerken x 
3 uur = 12 uur x 8 =96 uur

120 uur
Om een goede beginsituatie 
te hebben zijn de 
peutertoetsen afgenomen.

80 uur
Waar dat nodig is nemen 
we deze toets af

Vooral betaald uit de 
schakelklasgelden.

Totaal :1.649 x €40= 
€65.960

€100.000



MeerderWeertscholen. Extra investering i.v.m. 
onderwijsachterstanden 

Om leerlingen zo snel 
mogelijk onze taal machtig 
te maken hebben we binnen 
MeerderWeert 3 
schakelklassen en 1 
taalklas. Voor deze klassen 
hebben we een aparte 
evaluatie gemaakt.

Brede scholen:
 Afstemming missie, pedagogisch concept in 

beleid en uitvoering
 Coördinatie brede school
 Versterking van het integrale aanbod
 Verbinding Onderwijs- Zorg – Welzijn

Afstemming Punt Welzijn/Oudercontacten 
Schakelklas

Basisscholen zitten momenteel in een 
ontwikkeling voor een (integraal) kindcentrum. 
Hierbij hoort scholing, missie en visie opstellen, 
verschillende overleggen met verschillende 
partijen. Enkele scholen doen mee met de pilot 
om het IKC concept verder vorm te geven. 

 

Overleggen i.v.m. uitvoering doorgaande lijn van 
projecten 

             €12.500
Medewerkers van Punt 
Welzijn leggen 
huisbezoeken af waarbij de 
samenwerking tussen 
school benadrukt is. De 
meeste ouders nemen deel 
aan OPSTAP bijeenkomsten.

   

320 uur   
Enkele scholen hebben een 
stevig traject doorlopen met 
onderwijs, opvang en 
welzijn. Hiervoor hebben 
veel overleggen 
plaatsgevonden met 
verschillende partijen.

160 uur
Voor de doorgaande lijn 
waren circuits voor de 
onderbouw opgezet. Er is 
een gezamenlijke opleiding 
tot werken in hoeken 
geweest. Tevens overleg 



Verhoging van Leefbaarheid in de verschillende 
wijken.

Coördinatie/ overleggen voor Naschoolse 
Arrangementen. Integratie kunst en cultuur / 
techniek/samenwerking RICK/ Bibliotheek/ Punt 
Welzijn/PSW/ EHBO

Bijeenkomsten IB in het kader van keten 
kwaliteit . 

Pilot preventief project EPJO (Aan de Bron) in 
samenwerking met de gemeente/ justitie/politie/ 
Peter Faberstichting/Rick

met o.a. het RICK, 
bibliotheek en schutterij

60 uur
In alle wijken hebben er 
overleggen plaatsgevonden 
tussen o.a. gemeente, 
dorpsraad, ambtenaar, Punt 
Welzijn,verkeerscoördinator 
en wijkraden. Er hebben 
ook gezamenlijke projecten 
plaats gevonden.
   

160 uur
Op basisschool Aan de Bron 
vindt het hele jaar 
naschoolse arrangementen 
plaats. Dit gaat in 
samenwerking met o.a. 
Punt Welzijn, het Rick, de 
bibliotheek, Humanitas, 
PSW.

  80 uur
Alle IB’ers van de scholen 
nemen deel aan 
bijeenkomsten.

120 uur
Basisschool Aan de Bron 
heeft het preventief project 
EPJO plaatsgevonden. Dit in 
samenwerking met 
gemeente, politie 
Amsterdam justitie en de 
Peter Faberstichting.



Samenwerkingsverbanden aangaan met Spark 
Tech Lab en NMC in het kader van 
ontwikkelingslijnen natuur en techniek

Integratie Kunst en Cultuur in het leerstofaanbod 
bij instrumentele vaardigheden ( samenwerking 
met Rick, combi- functionaris). Bijeenkomsten 
leergemeenschap: 8 scholen a 25 uur 

Vakleerkracht muziek geeft lessen/scholing aan 
de leerkrachten – versterking muziekonderwijs

160 uur
Vanuit iedere school nemen 
leerkrachten deel aan 
netwerken waarbij 
samengewerkt is met het 
Spark Tech Lab. 
Verschillende groepen 
leerlingen gaan hebben 
projecten op het Spark Tech 
Lab. 

200 uur
Vanuit iedere school neemt 
een leerkracht deel aan het 
netwerk Kunst en Cultuur. 
Verschillende leerkrachten 
hebben scholing hierover 
gevolgd. Alle scholen 
integreren Kunst en Cultuur 
in hun projecten.

Subsidie + extra 160 uur

Op enkele scholen hebben 
vakleerkrachten 
muzieklessen of scholing 
gegeven. Er heeft ook 
samenwerking 
plaatsgevonden met het 
RICK, de lokale schutterij 
en zangkoor om op deze 
manier het muziekonderwijs 
te versterken.

Totaal : 1.420 x 40 =
€ 56.800

Gesubsidieerd



Dagarrangementen:
 Combinatie-functionarissen (bijdrage school 

is niet subsidiabel)
 Versterking van School/ Naschool/ Sport/ 

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

Inzet vakleerkracht Lichamelijke Opvoeding/ 
combinatiefunctionarissen.
Deelname Nationale Sportdag
Deelname Buitenspeeldag

Interne sportcoördinatie met o.a. de taak sport 
te versterken in en na school en contacten te 
leggen met lokale (sport)verenigingen dit in 
samenwerking met de combinatiefunctionaris.

Overleggen met de combinatiefunctionaris op 
verschillende scholen/aanbod Swim to Play e.d.

Overleggen met diverse partners o.a. Rick, Punt 
Welzijn, Bibliotheek, wijkagenten enz.

Overleggen met wijkraad ivm gezamenlijke 
projecten.

Versterking cultuureducatie in samenwerking 
met lokale verenigingen door cultuur coördinator

Veel scholen binnen 
MeerderWeert hebben een 
combinatiefunctionaris voor 
sport en beweging. 

80 uur
De combinatiefunctionaris 
neemt ook deel aan o.a. 
een werkgroep de gezonde 
school, pleinfestijn en 
SamenLoop voor Hoop.

64 uur
Overleggen hebben 
plaatsgevonden met het 
zwembad.

60 uur
Regelmatig is er overleg 
met de diverse partners.

140 uur
Er hebben verschillende 
projecten plaatsgevonden 
samen met de wijkraad.

 100 uur
De cultuurcoordinatoren 
zoeken partners waar ze 
mee samenwerken om op 
deze manier de 
cultuureducatie te 
versterken.

Totaal : 444  x €40 = 
€17.760



B. Participatie Ouders en kinderen 
 
Activiteiten inventariseren; korte beschrijving, kapitaliseren van zowel de interne als externe kosten die daaraan verbonden zijn.

THEMA’s Korte omschrijving Ondersteuning / inzet 
gekapitaliseerd

Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie:

 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 

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

Ouderklankbord/ ouderpanel

Ouderportaal

                                          100 uur

€500,00 betaald vanuit de middelen 
van school

Er zijn verschillende bijeenkomsten 
geweest samen met een 
ouderklankbord. 

Betaald vanuit de middelen van  
school

Totaal : 100 uur x €40,- =
€4.000

Pedag. spreekuur/opvoedondersteuning:

 samenwerking met CJG
 samenwerking met jeugdhulpverlening
 ouderparticipatie MDO / ZAT 
 ouderplatform (niet zijnde MR)

Intensieve samenwerking met de Jeugd- 
gezinswerker 8 scholen a 20 uur

Ouderparticipatie; ouders, CJG en IOT

Themabijeenkomsten voor ouders

                                          160 uur
Er is regelmatig overleg met de 
vaste CJG medewerker op iedere 
school. 
                                          240 uur
Er hebben workshops 
plaatsgevonden i.s.m. het CJG, Punt 
Welzijn.
Er vinden veel gesprekken plaats 
met CJG, ouders, IOT, IB’ers en 
leerkrachten.

100 uur
Regelmatig vinden er op scholen 
themabijeenkomsten plaats voor 
ouders. Vaker in samenwerking met 
CJG, GGD, Punt Welzijn of een 
andere specialist.

Totaal: 500 uur x €40 = 
€20.000



Leerling betrokkenheid:

 leerlingenraad = budget school
 veiligheid o.a. PUNT Welzijn
 Sociaal emotionele aspecten
 gemeente subsidieert Rots en Water,

eigen aandeel blijft voor school 

Twee maal per jaar wordt op iedere school 
een sociaal emotionele 
ontwikkelingslijstafgenomen. 

Coördinatie leerlingenraad

Inzet op fysieke veiligheid

Inzet op sociale veiligheid

Inzet op sociale media en veiligheid

 
Betaald vanuit de middelen van 

school 

Betaald vanuit de middelen van 
school

       
Betaald vanuit de middelen van 

school

Betaald vanuit de middelen van 
school

Betaald vanuit de middelen van 
school

Opvoed en opgroei-ondersteuning OOM projecten: 
OuderOntmoetingsMomenten – in 
samenwerking met Punt Welzijn

60 uur
In samenwerking met Punt Welzijn 
vinden er 
OuderOntmoetingsMomenten plaats. 
Dit schooljaar hebben we 
gezamenlijke ontmoetingen gehad 
met verschillende scholen.

Totaal: 60 x €40,- =
€2.400

Totaal gehele aanvraag :
 €279.420,00


