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Voor u ligt de nieuwsbrief Jeugd en Onderwijs
van de stuurgroep Jeugd en Educatie.
In deze nieuwsbrief leest u meer over:
- Voor- en vroegschoolse educatie
- Nieuw convenant resultaatafspraken
voor- en vroegschoolse educatie
- Schoolstartpakket voor gezinnen met laag inkomen
- Meer Moerdijk
- Interesse in het verkiezingsproject?
Laat het ons weten!
- Doorontwikkeling van de Brede School Moerdijk
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
De bezoekjes aan alle voor- en vroegscholen
in de gemeente Moerdijk lopen voorspoedig,
Jennyfer Heijden en Leontine Ouwerling hebben
inmiddels met veel scholen en kinderopvangorganisaties mogen kennismaken.
Naast deze kennismaking wordt er ook een
inventarisatie gemaakt van de stand van zaken
rondom het VVE op voor- en vroegscholen en waar
nodig advies en informatie gegeven. Daarnaast wordt
in kaart gebracht welke ondersteuningsbehoeften er
mogelijk nog liggen in het werkveld.
Voor de zomervakantie verwachten Jennyfer en
Leontine alle bezoeken te hebben afgerond en een
goed beeld te hebben van de stand van zaken over het
werken met VVE-kinderen wat ons ondersteuningsaanbod vanuit de gemeente mede verder kan bepalen.
Na de zomervakantie zullen wij hierover een
terugkoppeling geven.
Een eerste actie die al is ondernomen naar aanleiding
van deze werkbezoeken is een inventarisatie van
zindelijkheidsproblematiek op peuterspeelzalen en
basisscholen. Er blijken toch steeds meer jonge
kinderen later zindelijk te worden dan voorheen.
Ook zijn er meer jonge kinderen met structurele
ongelukjes (natte broeken) op school dan voorheen.
In samenwerking met de GGD en het CJG-team
‘jonge kind’, gaan wij kijken hoe dit voorkomen kan
worden. En hoe wij in een eerder stadium dit probleem
kunnen aanpakken door middel van voorlichting
of training. Wordt vervolgd....
Ook is er inmiddels een start gemaakt voor de
invoering taalniveau 3F voor pedagogisch medewerkers
die werkzaam zijn op de VVE-groepen. De pedagogisch
medewerkers, ook veel medewerkers die niet op de
VVE groepen werkzaam zijn, worden dit najaar getoetst
en zo wordt in kaart gebracht welke medewerkers nog
verder opgeleid dienen te worden in mondelinge
vaardigheden en leesvaardigheden die vereist zijn
binnen het 3F-niveau. In 2019 moeten alle VVE-locaties
pedagogisch medewerkers in dienst hebben die
beschikken over 3F-taalniveau.

Wij zijn ook blij met de folder voor peuteropvang die de
gemeente na de zomervakantie zal gaan verspreiden.
Ouders van kinderen van 1,5 en 2 jaar mogen
binnenkort deze folder thuis verwachten.
Hierin staat kort en bondig uitgelegd waarom
peuteropvang zo belangrijk is voor de ontwikkeling van
jonge kinderen. Ook staat hierin hoe ouders belasting
kunnen terugvragen, zodat de kosten van de
peuteropvang gering blijven. Tevens staat er duidelijk
in beschreven hoe het werkt met de aanmeldingsprocedure. Alle peuters die worden aangemeld krijgen
ook nog eens een leuk presentje! Wij hopen natuurlijk
dat er door deze folder nog meer kinderen gebruik gaan
maken van peuteropvang in de gemeente Moerdijk.
Jennyfer Heijden, VVE-coördinator vroegschool,
j.heijden@dewaarden.nl
Leontine Ouwerling, VVE-coördinator voorschool,
l.ouwerling@kindercentraderoef.nl
Nieuw convenant resultaatafspraken
voor- en vroegschoolse educatie
Gemeenten en schoolbesturen zijn wettelijk verplicht
om resultaatafspraken te maken over de voor- en
vroegschoolse educatie. De kinderopvang is hierbij een
verplichte overlegpartner. In de periode 2014-2016 is
hiervoor een eerste convenant getekend. De afspraken
in deze periode waren met name procesgericht. Er zijn
toen afspraken gemaakt over de doelgroepdefinitie,
overdracht en beredeneerd aanbod. Voor de periode
2017-2020 is een nieuw convenant vastgesteld.
In het nieuwe convenant 2017-2020 wil de inspectie
een concreet effect zien van voor- en vroegschoolse
educatie. Daarom is meegenomen dat 75% (dit is een
landelijke norm) van de VVE-doelgroepkinderen bij de
overgang van groep 2 naar groep 3 een voldoende
scoort op het onderdeel taal. Voor de meting van dit
resultaat wordt een monitor ontwikkeld die aansluit
bij de huidige meetmomenten en methodiek van
de scholen.
Verder is nieuw in het convenant dat:
- Omwille van de aansluiting op passend onderwijs
afspraken worden gemaakt over de overdracht van
kinderen met een plan van aanpak bij 42 maanden;
- Ouderbetrokkenheid in een gezamenlijk plan
wordt vormgegeven
Het convenant m.b.t. de warme overdracht is eveneens
aangescherpt. De inzet is om alleen de kinderen met
een plan van aanpak warm over te dragen. Overdracht
van de overige kinderen vindt schriftelijk plaats. Het
overdrachtsmoment vindt rond 42 maanden plaats en
vraagt ook een inzet van de school, die participeert in
een kindbespreking op de zaal.

Schoolstartpakket voor gezinnen met laag inkomen
Nog een aantal maanden te gaan en de kinderen uit
de groepen 8 van de basisscholen in onze gemeente
gaan naar een nieuwe school. Een spannende en leuke
tijd voor deze jonge pubers, maar ook een dure. Vaak
worden er nieuwe schoolspullen aangeschaft. Voor veel
kinderen betekent dit dat zij een nieuwe fiets krijgen,
leuke schoolspulletjes aanschaffen en een mooie tas
mogen uitkiezen. Echter: dit geldt niet voor alle kinderen. Er zijn gezinnen die dit niet of moeilijk kunnen
betalen. Zij kunnen een schoolstartpakket aanvragen bij
Stichting Leergeld Noord-West-Brabant.
Wat houdt deze regeling in?
Stichting Leergeld verstrekt een schoolstartpakket aan
kinderen die voor het eerst naar de brugklas gaan.
Na een intakegesprek en een inkomenstoets van de
ouder(s) wordt er bepaald of het kind in aanmerking
komt voor een pakket. Het schoolstartpakket bestaat
uit de volgende spullen:- schoolbenodigdheden (o.a.
schriften, kaftpapier, usb stick);- schoolagenda; schooltas; - fiets. Deze spullen worden tot een bepaald
bedrag vergoed. Het gaat hier niet om een pakket dat
ouders daadwerkelijk kunnen ophalen bij Stichting
Leergeld. Het gezin kan de spullen zelf uitzoeken en
ophalen bij een winkelier in de gemeente Moerdijk, die
de rekening opstuurt naar Stichting Leergeld.
Ouders krijgen dus zelf geen geld van Stichting
Leergeld. Tijdens het gesprek wordt ook gekeken of
voor het betreffende kind nog andere zaken nodig zijn
en of andere organisaties hulp kunnen bieden.
Organisaties zoals het Jeugdsportfonds,
Jeugdcultuurfonds of de tijdschriftenregeling zijn
andere voorbeelden van de maatregelen die we
nemen om ieders kansen te vergroten.
Voor wie is de bijdrage bedoeld?
Voor de spullen zijn maximale bedragen vastgesteld.
Voor meer informatie kunnen ouders terecht bij
Stichting Leergeld. De bijdrage is er niet alleen voor
mensen die een bijstandsuitkering ontvangen. Het
maakt niet uit om wat voor inkomen het gaat, of dat nu
een uitkering is of een inkomen uit een baan. Op dit
moment mogen ouders 120% van het bedrag van de
bijstandsuitkering verdienen.
Voor meer informatie over het schoolstartpakket kunnen
ouders contact opnemen met Stichting Leergeld NoordWest-Brabant via telefoonnummer 076 5030300 of via
het emailadres
info@leergeldnoordwestbrabant.nl.
Meer informatie: www.leergeldnoordwestbrabant.nl

Meer Moerdijk
Voor de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk
dat ze al vroeg in hun jeugd kunnen kennismaken met
verschillende vormen van sport, techniek, natuur en
cultuur. In diverse gemeenten in Nederland worden
jaarlijks kennismakingscursussen georganiseerd om
verschillende vormen van sport, techniek, natuur
en cultuur uit te proberen. In Moerdijk wordt een
vergelijkbaar initiatief geïntroduceerd.
Dit, door samen met de sport-, techniek-, natuur-,
en cultuuraanbieders een mooi kennismakingsaanbod
samen te stellen en dat in het najaar aan te bieden.
Het project heet Meer Moerdijk.
Meer Moerdijk wordt ondersteund door een
projectgroep met verschillende disciplines.
De samenwerking tussen de verschillende partijen
zal vanaf 2018 nog meer plaats gaan vinden doordat
MoerdijkFit, Jongerenwerk Moerdijk en de intermediair
Cultuurmarktplaats samen gaan werken binnen
één organisatie. Op dit moment is Gemeente Moerdijk
bezig met het zoeken van deze organisatie via een
aanbestedingstraject.
Al deze samenwerkende partijen zullen vanaf
1 januari onder dezelfde organisatie gaan vallen en
vanaf dan werken onder de naam Meer Moerdijk.
Met de samenwerking wordt vanaf nu al een start
gemaakt door het project Meer Moerdijk, waarbij een
website en programmaboekjes worden gelanceerd
waardoor kinderen zich kunnen inschrijven voor
verschillende activiteiten.
Meer informatie over dit project kunt u opvragen bij
Nelleke Tolenaars: nelleke.tolenaars@moerdijk.nl

Interesse in het verkiezingsproject?
Laat het ons weten!
OBS Willem de Zwijger heeft tijdens de landelijke
verkiezingen een project bedacht, voortkomend uit de
thema’s 21e-eeuwse vaardigheden, talentontwikkeling
en burgerschap. Tijdens het project zijn verschillende
werkvormen gekozen zoals debatteren, discussiëren,
in groepjes je mening vertellen en de werkvorm
“het Lagerhuis” met voor- en tegenstanders van
stellingen. Ook mochten de kinderen zelf politieke
partijen oprichten. In 7 lessen hebben de kinderen kennis op gedaan over de Nederlandse politiek.
In deze lessen hebben de kinderen een eigen partij
opgericht, een naam bedacht, een verkiezingsprogramma geschreven, bedacht wat ze met
100.000 euro zouden doen, hebben ze campagne gevoerd, flyers gemaakt, gestemd en een coalitie
gevormd. Om de kinderen echt te laten ervaren
hoe het er in een raadsvergadering aan toe gaat is
er een bezoek gebracht aan de raadszaal van het
gemeentehuis in Moerdijk.
Na het volgen van het lesprogramma mocht er worden
gestemd, zowel voor de landelijke verkiezingen als de
schoolverkiezingen. De schoolpartij die won, mocht
een dag het lesprogramma verzinnen. Door het project
rondom de verkiezingen is de school erg geïnspireerd
geraakt door deze manier van werken. Talenten van
kinderen zijn optimaal benut op creatief vlak, taalgebied,
kartrekkers (lijsttrekkers), maar ook samenwerken,
informatie opzoeken op internet, uitwerken van de
ideeën zijn aan bod gekomen.
Heeft uw school met de lokale verkiezingen in het
voorjaar van 2018 in het vooruitschiet ook interesse
in (een deel) van dit project of wilt u meer informatie?
Laat het even weten aan Nelleke Tolenaars via
nelleke.tolenaars@moerdijk.nl zodat kan worden
geïnventariseerd hoeveel scholen interesse hebben
en wat er daarvoor geregeld moet worden.
Doorontwikkeling van de Brede School Moerdijk
In de periode 2011-2016 zijn alle basisscholen en het
Markland College in de gemeente Moerdijk ontwikkeld
tot ‘Brede School’. In de stuurgroep Jeugd en Educatie
van december 2016 is afgesproken om in 2017 een
nieuwe ‘Toekomstvisie Brede School Moerdijk’ op te
stellen. Om een stevig fundament te verkrijgen onder
deze visie heeft op 15 mei 2017 een interactieve
werkconferentie plaatsgevonden. Op de conferentie
stonden gesprek, interactie, een zoektocht naar
goede ideeën en het bespreken van elkaars
suggesties centraal. Ook zijn standpunten verkondigd
en is gescoord op stellingen. Waar staan we?
Wat vinden we van bepaalde ontwikkelingen?
De uitkomsten van 15 mei jl., vergezeld door een advies
van de werkgroep Brede School, heeft op 22 juni jl.
geresulteerd in de onderstaande missie van de
toekomstige Brede School Moerdijk waarmee de
stuurgroep Jeugd en Educatie heeft ingestemd.

Missie Brede School Moerdijk
Ieder kind heeft recht op persoonlijke ontplooiing en
talentontwikkeling. Brede School Moerdijk zorgt ervoor
dat kinderen op een plezierige manier hun talenten
kunnen ontdekken en (verder) ontwikkelen.
De Brede School richt zich primair op kinderen
van 0 – 14 jaar en hun ouders / verzorgers.
Op elke Brede School zijn samenwerkende instellingen
en professionals actief, evenals bewoners van de wijk
en/of vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven.
De Brede School creëert samenhang, stimuleert
innovatie en verhoogt de slagkracht.
De scholen vormen de kern van het geheel.
Brede School Moerdijk werkt op het kruisvlak van
kindvoorzieningen, voorschool, regulier onderwijs en
naschoolse activiteiten. Ze stimuleert een doorgaande
ontwikkelingslijn. Er zijn laagdrempelige activiteiten op
het gebied van kunst en cultuur, sport en een gezonde
leefstijl, wetenschap en techniek, taal en sociale media
en - last but not least - natuur en milieu. Centraal staan
de 21e eeuwse vaardigheden. Brede School Moerdijk
zet zich extra in voor kwetsbare kinderen.
Met kindgerichte activiteiten wordt de leefbaarheid
en sociale cohesie in wijken en buurten versterkt.
De Brede School draagt actief bij aan de kwaliteit
van de omgeving, én maakt actief gebruik van de
kwaliteiten in de buurt.
De stuurgroep heeft besloten de werkgroep de opdracht te geven in een tweede werkconferentie de
concrete uitwerking van de bovenstaande contouren
verder vorm te geven.
Voor informatie over Brede School Moerdijk;
Jos Wielders; joswielders@planet.nl,
Annelies Kleppe; Annelieskleppe@hotmail.com

Colofon
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