
Mindfulness voor alle leerlingen
1. Naam aanvrager Zorg Het College Weert

2. Wat wil je aanvragen en met welk doel? Mindfullness voor alle leerlingen in de lo les en verdieping voor de zorgleerlingen

3. Voor wie wil je wat aanvragen? Leerlingen van leerjaar 1 – 6

4. Aanleiding en verantwoording van de 
aanvraag.

Veel leerlingen hebben last van drukte. Wat er allemaal moet en hoe hiermee om te gaan. Een les 
mindfulness binnen LO kan leerlingen net die ene tip meegeven waardoor ze tijdens een drukke 
periode beter kunnen ontspannen, beter in slaap komen, kunnen omgaan met een black-out 
tijdens een toets. Welke tips en tricks zijn er. Welke ontspanningsoefeningen kunnen leerlingen 
toepassen.

5. Welke middelen zijn nodig om het te 
realiseren?

Minimaal 4750 euro om een externe in huis te halen die de lessen kan verzorgen. 35 reguliere 
lessen en 9 verdiepingslessen voor zorgleerlingen.

Tijd tijdens de lessen LO in de week van 10 – 14 jan en 17 – 21 jan.

Apart lokaal voor de verdiepingslessen.
6. Waaruit blijkt dat de aanvraag duurzaam 

is en gekoppeld is aan sociaal-
emotioneel welbevinden?

De tips en tricks die de leerlingen meekrijgen, nemen ze de rest van de school carrière mee. 
Docenten LO zijn bij deze cursussen aanwezig en kunnen onderdelen hieruit meenemen in de 
eigen lessen. Op deze manier kan dit jaarlijks worden herhaald met de eigen vakdocenten.
Eventueel vervolg: docenten cursus mindfulness. 

7. Hoe past de aanvraag binnen de visie en 
kernwaarden van Het College?

Veiligheid, vertrouwen in jezelf, je eigen talent kunnen laten zien, leren omgaan met 
drukte/prikkels, tips die je meeneemt voor thuis.



Volleybal toernooi voor alle leerlingen 1 tot 5
1. Naam aanvrager Sport Het College Weert

2. Wat wil je aanvragen en met welk doel? In bijna iedere toetsweek wordt er een sportdag georganiseerd voor leerjaar 1. De laatste jaren 
was er geen sportdag voor de andere leerjaren. Alle docenten die werkzaam zijn op die dag 
krijgen ook een taak binnen dit toernooi om verbinding en contact met de leerling voorop te 
stellen.

3. Voor wie wil je wat aanvragen? Leerlingen van leerjaar 1 – 5 en docenten

4. Aanleiding en verantwoording van de 
aanvraag.

Een soort LEDUB toernooi voor de school te organiseren. Leerjaar 1 – 5 doen hier aan mee. 
Leerjaar 6 niet, omdat ze dan al examen hebben gedaan. De dag vindt plaats op donderdag 2 juni 
in de Collegeweek.
Docenten kunnen deelnemen in een docententeam, scheidsrechter zijn, deelnemen in de 
wedstrijdleiding, drinken verschaffen etc. 
Er wordt ook vers fruit aangeboden, denk aan appel, peren en bananen.

5. Welke middelen zijn nodig om het te 
realiseren?

Minimaal 130 euro voor het huren van de volleybal velden.

Voor vers fruit ligt het aan de dagprijs. Schatting is rond de 500 euro.

6. Waaruit blijkt dat de aanvraag duurzaam 
is en gekoppeld is aan sociaal-
emotioneel welbevinden?

De kosten zijn 10 euro per veld. Dit is een bedrag ieder jaar gebudgetteerd kan worden. Dit 
toernooi kan jaarlijks terugkeren. 

Gezellig samen zijn om een sportieve ludieke manier.
7. Hoe past de aanvraag binnen de visie en 

kernwaarden van Het College?
Samen, dichtbij, sportief, energie.



Persoonlijk kaartje
1. Naam aanvrager Mentoren Het College Weert

2. Wat wil je aanvragen en met welk doel? Bekostiging van eigen ontwikkelde complimenten kaartjes voor alle leerlingen van school die 
worden gegeven door de mentor. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat leerlingen tijdens 
corona het contact met de mentor hebben gemist. Een paar positieve motiverende woorden voor 
de leerling, geeft aan dat je de leerling ziet. Dit kan bijdragen aan het vertrouwen tussen mentor 
en leerling. 

3. Voor wie wil je wat aanvragen? Leerlingen van leerjaar 1 – 6

4. Aanleiding en verantwoording van de 
aanvraag.

Zie hierboven.

5. Welke middelen zijn nodig om het te 
realiseren?

260 euro om het kaartje bij de drukker te drukken.

6. Waaruit blijkt dat de aanvraag duurzaam 
is en gekoppeld is aan sociaal-
emotioneel welbevinden?

De kaartjes kunnen ieder jaar terug komen. Of het altijd bij een reflectie dag moet, of bij het een 
rapport kan worden besproken.

7. Hoe past de aanvraag binnen de visie en 
kernwaarden van Het College?

Dichtbij, gezien worden, vertrouwen, veiligheid



Aanbieden extra ondersteuning zorgleerlingen
1. Naam aanvrager Zorg Het College Weert
2. Wat wil je aanvragen en met welk 

doel? 
Meer ondersteuningsmogelijkheden voor leerlingen

3. Voor wie wil je wat aanvragen? Leerlingen van leerjaar 1 – 6
4. Aanleiding en verantwoording van de 

aanvraag. 
Binnen de zorg van Het College worden steeds meer leerlingen aangemeld met uiteenlopende 
problematieken die hierdoor niet meer goed kunnen functioneren in het onderwijs. Naast de 
reguliere zorgvraag hebben leerlingen onder andere door het coronavirus veel stress en weinig 
toekomstperspectief. Deze leerlingen zijn gebaat bij goede ondersteuning en persoonlijke 
begeleiding. Er zijn echter zoveel leerlingen (180 leerlingen op de IOT lijst) die ondersteuning 
behoeven dat meer uren nodig zijn om deze leerlingen te kunnen helpen. Om deze uren te 
kunnen realiseren is geld nodig. Zo kunnen leerlingen alsnog bij de zorg van Het College terecht.

5. Welke middelen zijn nodig om het te 
realiseren? 

Tot en met 31 juli 2022 is 20000 euro om extra uren in te kunnen zetten bij de huidige collega's in 
de zorg.

6. Waaruit blijkt dat de aanvraag 
duurzaam is en gekoppeld is aan 
sociaal-emotioneel welbevinden? 

Wanneer leerlingen tijdig terecht kunnen om geholpen te worden met de problemen die zij 
ervaren kan in zekere mate preventief gewerkt worden om de leerlingen mentaal gezond te 
houden. Vaak krijgen leerlingen namelijk met ernstigere problematiek te maken wanneer zij te 
lang (moeten) wachten op hulp. Krijgen deze leerlingen op tijd de juiste ondersteuningen, dan 
kunnen zij vaak weer met vertrouwen hun onderwijs volgen.

7. Hoe past de aanvraag binnen de visie 
en kernwaarden van Het College? 

Het College wil graag laten zien dat zij er is voor haar leerlingen en hen de beste ondersteuning 
biedt om hun leerweg zo goed mogelijk te laten verlopen. Door het bieden van passende 
ondersteuning vanuit de zorg voor de leerlingen die daarbij gebaat zijn, kan dit gerealiseerd 
worden.



Aanleg calisthenics park en uitbreiding tafeltennistafels
1. Naam aanvrager Het College Weert 
2. Wat wil je aanvragen en met welk 

doel? 
Aanleggen calisthenics toestellen op het terrein

3. Voor wie wil je wat aanvragen? Leerlingen van leerjaar 1 – 6
4. Aanleiding en verantwoording van de 

aanvraag. 
Bewegen is gezond voor leerlingen. Waar op de basisschool veelal buiten wordt gespeeld in de 
pauzes, gebeurt dit op de middelbare school minder. Het aanleggen van een calisthenics park op 
het buitenterrein van Het College zou meer beweging in de pauze moeten bevorderen. Eveneens 
biedt een calisthenics park vernieuwde mogelijkheden van de invulling van een LO les.
De tafeltennistafel buiten wordt veel door leerlingen gebruikt. Daarom willen we graag nog 3 tafels 
plaatsen.  

5. Welke middelen zijn nodig om het te 
realiseren? 

Een geldbedrag van rond de 30000 euro om de aanleg van het park te financieren. BarManiaPro 
gelegen in Weert kan eventueel bemiddelen in het plan en de uitvoering hiervan. 
https://barmaniapro.com/nl/branches/education/  Bij EOA locatie Budel is een dergelijke opstelling 
ook aangevraagd/geplaatst (Martine Jacobs).
Voor 3 tafeltennistafels is een bedrag nodig van € 6000,-

6. Waaruit blijkt dat de aanvraag 
duurzaam is en gekoppeld is aan 
sociaal-emotioneel welbevinden? 

De aanleg van een calisthenics park is niet alleen voor de school een goede toevoeging. Ook voor de 
gemeente zelf kan dit als mooie uitbreiding gezien worden van de sport- en bewegingsfaciliteiten 
aan de Parklaan. Bewegen is voor vrijwel iedereen gezond en bevordert het sociale welbevinden. 
De aanleg van een calisthenics park kan in deze behoefte voor vele jaren voorzien.

7. Hoe past de aanvraag binnen de visie 
en kernwaarden van Het College? 

In een vertrouwde omgeving kunnen leerlingen kennismaken met nieuwe vormen van bewegen. 
Hierin kunnen zichzelf ontwikkelen om het beste uit zichzelf te halen.

https://barmaniapro.com/nl/branches/education/


Aanleg rust(ige werk)ruimte leerlingen
1. Naam aanvrager Zorg Het College Weert
2. Wat wil je aanvragen en met welk 

doel? 
Aanleggen rustruimte voor leerlingen

3. Voor wie wil je wat aanvragen? Leerlingen van leerjaar 1 – 6

4. Aanleiding en verantwoording van de 
aanvraag. 

Bij de zorg binnen Het College zien wij regelmatig leerlingen met de vraag naar een plek waar zij 
rustig kunnen zitten en leren, zowel onder schooltijd als na school. Deze leerlingen geven aan de 
aula als te druk te ervaren om zich te concentreren door de grote hoeveelheid prikkels. Ook kan het 
zijn dat de thuissituatie geen bevorderlijk leerklimaat kan bieden. Enkele lokaaltjes zijn bij de zorg 
aanwezig, maar deze zijn vaak in gebruik door de medewerkers ten behoeve van zorggesprekken. 
Daarom is geïnventariseerd over welke ruimtes Het College beschikt. 5 lokaaltjes kunnen zodanig 
aangepast worden dat leerlingen er in rust kunnen werken of een time-out kunnen nemen.

5. Welke middelen zijn nodig om het te 
realiseren? 

20000 euro voor de aanschaf van privacyschermen, tafels, stoelen en (bed)banken om de lokaaltjes 
aan te passen naar de behoeften van de leerlingen.

6. Waaruit blijkt dat de aanvraag 
duurzaam is en gekoppeld is aan 
sociaal-emotioneel welbevinden? 

Eenmaal aangepaste lokalen kunnen voor een periode van meerdere jaren gebruikt worden om 
leerlingen een rustruimte te bieden. Een rustruimte faciliteren betekent voor de leerlingen die daar 
behoefte aan hebben dat zij zorgeloos aan hun schoolwerk kunnen werken of door rust te nemen, 
weer vol energie verder kunnen met hun dag.

7. Hoe past de aanvraag binnen de visie 
en kernwaarden van Het College? 

Leerlingen kunnen op zelfstandige wijze luisteren naar hun (zorg)behoeften en daarnaar handelen. 
De school faciliteert ondersteuning waar dat nodig is en zorgt op deze manier dat leerlingen zich 
veilig en vertrouwd voelen.



Beweegachterstand LO
Naam aanvrager Vakgroep LO Het College

Wat wil je aanvragen en met welk doel? 1. Introduceren MRT (motorisch remedial teaching)
• Reduceren en herstellen beweegachterstanden
2. Breedtesport aanbod
• Bevorderen motorische vaardigheden en welzijn leerlingen
• Olympic moves

De leerlingen weer plezier laten ervaren met sporten. Fit worden en vertrouwd raken met de basis 
bewegingen, welke in een veilige omgeving, door een specialist worden aangeleerd of aangescherpt. Elkaar 
inspireren om in spelvorm weer met elkaar om te gaan en elkaar te respecteren.

Voor wie wil je wat aanvragen? 1. MRT lessen, door LO docent op school (nieuw). 1 docent met affectie hiervoor opleiden.
2. Extra sportaanbod voor iedereen die graag wil sporten (herinvoeren Sportline)
        Extern schoolsport toernooi

Aanleiding en verantwoording van de 
aanvraag. 

In de corona periode zijn de leerlingen in het basis onderwijs en voortgezet onderwijs veel minder in contact 
gekomen met goede sportlessen. De sectie L.O. op Het College heeft ervaren dat de leerlingen op diverse 
gebieden minder vaardig zijn geworden.
Ondanks dat er toch veel leerlingen zijn blijven bewegen, is de intensiteit veel minder geweest. Het bewegen 
was meer bijhouden van standaard vaardigheden. De leerlingen zijn dus op niveau blijven hangen. De 
leerlingen die niet konden blijven sporten, door sluiting club of demotivatie hebben dus achterstanden 
opgelopen op het gebied van conditie, spelinzicht, basistechnieken (gooien, vangen, rennen, springen, rollen, 
kracht, lenigheid), samenwerken en sociale aspecten.

Welke middelen zijn nodig om het te 
realiseren? 

• Opleidingskosten MRT docent (gem. 2500,- euro.)
• L.O. docent gem. 1500 euro per jaar op basis van 1 les per week.
• Kosten bussen, vervoer naar toernooien Olympic moves (2x per jaar, gem €500,- per bus)

Totale begroting op basis van 1 MRT en 1 L.O. docent €3000,- per jaar, opleiding €2500,-, exclusief extra 
materialen.
Busvervoer gem. €500,- per bus 

€6000,- docenten kosten
€2500,- opleiding MRT
€2000,- busvervoer                 +
Totaal €10.500,- per twee jaar.

Waaruit blijkt dat de aanvraag duurzaam is 
en gekoppeld is aan sociaal-emotioneel 
welbevinden? 

De onderzoekende leerlingen, moet weer leren verkennen, kiezen en reflecteren op zichzelf en elkaar.
Innerlijk welzijn stimuleren, door samen te sporten, te lachen en een groepsprestatie neer te zetten 
(Olympic Moves) Bijkomstig doel: meer bewegen leidt tot betere cognitieve capaciteiten en concentratie. 
De dagelijkse 30 minuten extra actieve beweging hierdoor wordt gehaald.



Kunst &Cultuur jeugdhonk voor alle leerlingen 
Naam aanvrager Kunst en Cultuur Het College

Wat wil je aanvragen en met welk doel? Kunst en Cultuur honk binnen het gebouw van Het College waarin de vakken muziek, tekenen 
en theater een vaste plek hebben. Hierin een theater opstelling , relaxhoek met bank die ook 
tevens een plek is waarin er clubjes kunnen ontstaan na school. Denk aan literatuurclub, 
filmclub, kunstclub, schoolbandjes ed. 

Voor wie wil je wat aanvragen? Leerlingen van leerjaar 1 – 6 

Aanleiding en verantwoording van de 
aanvraag. 

Leerlingen geven aan dat ze op school geen plek hebben waarin ze na school terecht kunnen 
om samen te komen met elkaar. Het zou erg leuk zijn als er bepaalde clubjes kunnen ontstaan.

Welke middelen zijn nodig om het te 
realiseren? 

Voorstel om een lokaal tot kunst & cultuur domein om te dopen. Bouwtechnisch rekening 
houden dat de vakken wel uitgevoerd kunnen worden. Aanschaf van materiaal zoals theater, 
bank, etc. € 15000,-

Waaruit blijkt dat de aanvraag duurzaam is 
en gekoppeld is aan sociaal-emotioneel 
welbevinden? 

Een dergelijke inrichting is voor lange periode. En de contacten en belevenissen tussen 
leerlingen zijn ook blijvend. In ieder geval mooie herinneringen die leerlingen meenemen. 
Leerlingen kunnen samenkomen in een aantrekkelijke omgeving binnen de school. Ze kunnen 
onderwerpen bespreken of samen creatief bezig zijn. Door coronatijd is het vakoverstijgende 
verwaterd omdat uitvoeringen niet meer mogelijk zijn, terwijl dit juist bindend is. 

Hoe past de aanvraag binnen de visie en 
kernwaarden van Het College? 

Vertrouwen in jezelf, je eigen talent kunnen laten zien. Dichtbij de leerling. Leerlingen zijn 
kunstzinnig bezig dichtbij de school, sterker nog in de school.



Zelf een voorstelling maken - musical
Naam aanvrager Kunst en Cultuur Het College

Wat wil je aanvragen en met welk doel? Budget om na school een bestaande musical in te studeren met leerlingen (en docenten). 
Samen aan een productie werken verbindt. Leerlingen acteren, zingen, dansen, maken 
kostuums en decors en zitten in het orkest. We willen een musical inkopen en budget om 
externen in te huren als dirigent, choreograaf evt. regisseur. De middelbare scholen hadden 
ooit een traditie om geregeld musicals te presenteren, dat willen we weer een keer oppakken. 

Voor wie wil je wat aanvragen? Leerlingen van leerjaar 1 – 6 

Aanleiding en verantwoording van de 
aanvraag. 

Leerlingen kunnen uiteenlopende bijdrages leveren, maar ze werken samen aan een 
eindproduct. 

Welke middelen zijn nodig om het te 
realiseren? 

Een musical inkopen, inhuren dirigent, choreograaf, evt. regisseur. Materiaalkosten voor decor 
en kostuums. € 2000,-

Waaruit blijkt dat de aanvraag duurzaam is 
en gekoppeld is aan sociaal-emotioneel 
welbevinden? 

Leerlingen kunnen samen zingen, spelen, dansen, bouwen, of zorgen voor de theatertechniek.  
Ze werken samen aan een eindproductie. Het draait niet om studieresultaten, ze kunnen 
andere talenten ontdekken en laten zien. 

Hoe past de aanvraag binnen de visie en 
kernwaarden van Het College? 

Vertrouwen in jezelf, je eigen talent kunnen laten zien. Samenwerken. 



Aanbieden voorlichting leerlingen
1. Naam aanvrager Het College Weert
2. Wat wil je aanvragen en met welk 

doel? 
Voorlichting aan leerlingen op verschillende onderwerpen zoals roken, alcohol- en drugsgebruik, 
relaties en seksualiteit (waaronder LHBTQIA+) en sociale mediagebruik

3. Voor wie wil je wat aanvragen? Leerlingen van leerjaar 1 – 6
4. Aanleiding en verantwoording van de 

aanvraag. 
Leerlingen krijgen steeds eerder en vaker te maken met onderwerpen zoals roken, alcohol- en 
drugsgebruik, relaties en seksualiteit en sociale mediagebruik. Het is belangrijk dat de leerlingen 
goed weten hoe ze hiermee om kunnen gaan. In het geval van roken, alcohol- en drugsgebruik 
betekent dit dat leerlingen weten wat de risico's en de gevaren zijn. In het geval van relaties en 
seksualiteit is het belangrijk dat de leerlingen op de hoogte zijn van de verschillende 
mogelijkheden binnen een relatie en welke seksualiteiten er zijn. Ook is het belangrijk dat 
leerlingen hun eigen grenzen aan kunnen geven en elkaar leren accepteren hierin. Als laatste 
gebruiken de leerlingen meer dan ooit hun telefoon en spenderen ze veel uren op sociale media. 
Het is belangrijk dat leerlingen leren hoe hier mee om te gaan en wat wel en niet kan op sociale 
media. Een voorbeeld hiervan is het omgaan met nepnieuws en haat/cyberpesten op sociale 
media.

5. Welke middelen zijn nodig om het te 
realiseren? 

5000 euro om sprekers uit te nodigen om deze voorlichting te geven in meerdere klassen ism 
MetGGZ, VvG, CJG, Punt welzijn, etc.

6. Waaruit blijkt dat de aanvraag 
duurzaam is en gekoppeld is aan 
sociaal-emotioneel welbevinden? 

Leerlingen die voorlichting krijgen op deze gebieden zijn hier voor langere tijd gebaat bij. Zij 
kunnen zich zo goed ontwikkelen en de juiste keuzes maken in hun leven. Wanneer leerlingen op 
de hoogte zijn van de mogelijkheden, kunnen zij ook een beter beeld krijgen van hun persoonlijke 
situatie en hoe ze die eventueel kunnen aanpassen.

7. Hoe past de aanvraag binnen de visie 
en kernwaarden van Het College? 

Bij het geven van voorlichting worden leerlingen betrokken bij hun eigen ontwikkeling. Zij kunnen 
vervolgens zelf de regie nemen om te groeien op de verschillende gebieden. School biedt meer 
dan alleen lessen aan en neemt zo de leerlingen mee in het leven wat om school heen bestaat.



Opslagcontainer met culturele functie
Naam aanvrager Kunst en Cultuur Het College 

Wat wil je aanvragen en met welk doel? Een zeecontainer, die beschilderen door leerlingen in tekenlessen ( graffiti) en in deze ruimte 
opslag van materialen. 

Voor wie wil je wat aanvragen? Leerlingen van leerjaar 1 – 6 

Aanleiding en verantwoording van de 
aanvraag. 

Leerlingen vinden Graffiti spuiten erg leuk. De container kunnen ze dan aan de buitenkant 
bewerken. Bijv tijdens tekenlessen. Dit kan elk jaar opnieuw bespoten worden. 

Welke middelen zijn nodig om het te 
realiseren? 

Een container. Plek om container te plaatsen.

€ 3000,- 

Waaruit blijkt dat de aanvraag duurzaam is 
en gekoppeld is aan sociaal-emotioneel 
welbevinden? 

Nu kunnen de leerlingen op eigen terrein graffiti spuiten. Verantwoordelijkheid aan leerlingen 
geven.

Hoe past de aanvraag binnen de visie en 
kernwaarden van Het College? 

Vertrouwen in jezelf, je eigen talent kunnen laten zien. Eigenaarschap tonen.


