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INLEIDING	  
Slechts	  een	  korte	  nieuwsbrief	  dit	  keer.	  We	  willen	  u	  kort	  informeren	  over	  een	  aantal	  ontwikkelingen,	  
zoals	  VVE,	  schakelklassen	  en	  Alle	  kinderen	  in	  beeld.	  Deze	  onderwerpen	  zijn	  opgenomen	  in	  deze	  
nieuwsbrief	  
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,	  in	  te	  korten	  en	  de	  keuze	  te	  maken	  of	  een	  artikel	  geplaatst	  wordt.	  

	  
	  
	  
Rest	  ons	  u	  allen	  een	  hele	  goede	  vakantie	  toe	  te	  wensen.	  
Fijne	  kerstdagen	  en	  een	  gelukkig	  nieuw	  jaar!	  
	  
	  
Thea	  de	  Graaf	  
Wouter	  de	  Gooyert	  
Project	  Brede	  schoolontwikkeling	  Nijmegen	  

AGENDA	  
	  
27	  januari	  
Bijeenkomst	  
VVE	  &	  
schakelklas	  
(zie	  pagina	  2)	  
	  
27	  maart	  
Brede	  school-‐
overleg	  
	  
22	  mei	  
Brede	  school-‐
overleg	  
	  
Meer	  informatie	  
over	  het	  Brede	  
schooloverleg	  

ALLE	  KINDEREN	  IN	  BEELD	  (AKIB)	  
In	  september	  van	  dit	  schooljaar	  is	  in	  2	  bijeenkomsten	  aan	  medewerkers	  van	  kinderopvang	  en	  
onderwijs	  ‘Alle	  kinderen	  in	  beeld’	  toegelicht.	  Alle	  kinderen	  in	  beeld	  is	  het	  voortgangsinstrument	  
voor	  de	  overdracht	  van	  kindinformatie	  van	  de	  voorschoolse	  voorziening	  naar	  school	  en	  bestaat	  uit:	  	  
1.	  een	  theoretische	  onderbouwing	  	  
2.	  warme	  overdracht	  (plus)	  
3.	  het	  instrument	  voor	  'overdracht	  van	  kindinformatie'	  
AKIB	  wordt	  vanaf	  dit	  schooljaar	  bij	  de	  kinderopvangorganisaties	  ingevoerd.	  	  
Vóór	  juni	  2014:	  bij	  alle	  VVE-‐locaties,	  danwel	  bij	  kinderen	  met	  een	  VVE	  indicatie	  	  
Vóór	  juni	  2015:	  bij	  alle	  overige	  kinderopvang	  locaties.	  	  
Allen	  veel	  succes	  hiermee!	  
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SCHAKELKLASSEN	  
Na	  enige	  onduidelijkheden	  te	  hebben	  opgeheven,	  is	  er	  
bij	  alle	  daartoe	  aangewezen	  scholen	  een	  start	  gemaakt	  
met	  het	  opzetten	  van	  een	  of	  meerdere	  schakelklassen.	  
De	  doelstelling	  is	  dat	  alle	  schakelklassen	  van	  start	  zijn	  
gegaan	  m.i.v.	  1	  december	  j.l.	  Een	  inventarisatie	  vindt	  
momenteel	  plaats.	  	  
De	  functionarissen	  belast	  met	  VVE	  (Annemiek	  Elsing)	  en	  
schakelklas	  (Thea	  de	  Graaf)	  hebben	  regelmatig	  
afstemming	  met	  elkaar.	  Zo	  zullen	  bijeenkomsten	  VVE	  
en	  schakelklas	  steeds	  op	  dezelfde	  datum	  gepland	  
worden	  (na	  elkaar);	  dit	  omdat	  vaak	  binnen	  (Brede)	  
scholen	  dezelfde	  mensen	  belast	  zijn	  met	  VVE	  en	  
schakelklas.	  Dit	  betekent	  dat	  er	  een	  tweede	  
bijeenkomst	  plaats	  vindt	  voor	  de	  
schakelklascoördinatoren	  op:	  
	  

27	  januari	  van	  17.00	  tot	  18.00	  uur	  
	  

De	  uitnodiging	  hiervoor	  volgt	  nog.	  De	  bijeenkomsten	  
worden	  vooral	  gebruikt	  om	  feedback	  te	  geven	  op	  de	  
opzet	  en	  het	  uitwisselen	  van	  ervaringen.	  

VVE	  
Inmiddels	  heeft	  er	  op	  28	  oktober	  een	  Kick	  off	  plaatsgevonden	  
van	  het	  plan	  van	  aanpak	  VVE.	  Onderwijs	  trekt	  hierbij	  samen	  
op	  met	  de	  kinderopvangorganisaties	  KINOP	  en	  KION	  en	  de	  
gemeente.	  Alle	  betrokkenen	  zijn	  voortvarend	  van	  start	  
gegaan	  met	  het	  maken	  van	  het	  locatiespecifieke	  plan	  van	  
aanpak,	  wat	  ingeleverd	  moet	  worden	  voor	  de	  kerstvakantie.	  
Er	  zal	  een	  tweede	  bijeenkomst	  plaats	  vinden	  op:	  
	  

27	  januari	  van	  15.30	  tot	  17.00	  uur	  
	  

Klik	  hier	  voor	  meer	  informatie.	  

	  
BREDE	  SCHOOLDAG	  EN	  OFFERFEEST 
Op 9 oktober hebben wij Brede schooldag gevierd. Op Neerbosch-Oost 
was er ook aandacht voor het Offerfeest. Kinderen hebben hierover 
gezamenlijk geschreven en een tekening bij gemaakt. Hierbij de 
gezamenlijke productie van Nick en Emre: 
Het Offerfeest 
Er was eens een koe en hij wist niet dat het vandaag offerfeest was. Hij 
werd meegenomen  door een vrachtwagenchauffeur en hij deed de koe 
achterin. De koe werd gebracht naar een stal. 
De koe werd verkocht voor €1500.De koe werd geslacht. Het koeienvlees 
werd gebracht naar de arme mensen dat ze ook het offerfeest kunnen 
vieren omdat de arme mensen geen genoeg geld hebben om zelf vlees te 
kunnen kopen. En uiteindelijk werd al het vlees gebakken. En met de 
familie het vlees opgegeten. En ze leefden nog lang en gelukkig. 
Door: Nick en Emre 

	  

NIEUWSBRIEVEN	  
Enkele	  andere	  nieuwsbrieven	  die	  wellicht	  
interessant	  voor	  u	  zijn:	  
-‐ Landelijk	  steunpunt	  Brede	  scholen	  
-‐ Gewoon	  doen	  wat	  nodig	  is	  

(gemeente	  Nijmegen)	  
-‐ Regie	  van	  de	  Zorg	  

	  

	  
Aan-‐	  of	  afmelden	  voor	  deze	  nieuwsbrief	  

	  

	  


