Van buurtschool naar brede school naar IKC
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1999

startdocument buurtschool

gemeente

-

-

2 buurtscholen

-

- projectleider in dienst van gemeente als aanjager.
- wijkprojectgroep.

2003

buurtschool, hoe nu verder?

gemeente

- idem
- sociale gebieds-ontwikkeling
- eigen bijdragen

- vergroten ontwikkelingskansen
- prioriteit aandachtswijken

4 buurtscholen
3 in ontwikkeling

idem

- gemeentebrede coördinator en stuurgroep
- wijkprojectgroepen (samenwerkingsverband)
- gemeentelijke projectleider bij de start

2007

hoe breed wordt de buurtschool?

-

-

- ca. 12 brede scholen in 7 wijken
- nog 7 “blanco” gebieden.

- idem + sport, cultuur en
bibliotheek
- buurtnetwerken
- zorgadviesteams
- CJG

- regiegroep jeugd en onderwijs (gemeentelijk)
- projectgroep (wijkniveau)

2010

tussenevaluatie brede scholen

gemeente

idem
- extra middelen
onderwijshuisvesting voor brede
scholen

- bundeling subsidiestromen
- verhouding coördinatie – activiteiten
van 75-25% naar 25-75% voor
aandachtswijken
- iedere brede school heeft visie en
doelstellingen
- verbindingen met welzijn, huisvesting
en armoede
- harmonisatie kov/psz/vve

- 4 van 10 brede scholen in één
gebouw.
- delen van voorzieningen

- JGZ incidenteel
- rest structureel
- koppeling CJG-brede
school = wenselijk

van projectleider (gemeente) naar coördinator (scholen)

2011

beleidskader brede school
Leeuwarden

gemeente
(aanjager)
partners op
uitvoerende niveau

- bezuiniging 90% brede school
middelen
budget over 3 jr:
>activiteiten €70.000,>aanjager €80.000,>coördinatoren €240.000,- vgo
- taalstimulering

-

idem + tienerwerk

- gemeente aanjager, facilitator en 2 coördinatoren brede
scholen
- kernpartners visie en uitwerking brede scholen
- combinatiefuncties sport en cultuur

2012

- masterclasses
- pr
- bestuursafspraken vve / extra
leertijd

IKC ‘s ultieme doel
veilig en gezond opgroeien

2013

gids gelden

gezonde leefstijl

2014

2019

wijkgerichte benadering brede school
iedere wijk een brede school
visieontwikkeling
binnen- en naschoolse activiteiten
extra prioriteit aandachtswijken

van brede school naar IKC ‘s
focus 10 aandachtswijken
verlengde leertijd
ouderbetrokkenheid
keurmerk brede scholen
continu rooster
vve “uk en puk”

kansen voor kinderen

po/kov

www.ikc-leeuwarden.nl
mindmap
nieuwsbrief
IKC café ‘s

- budget € 275.000,- ; 9 aanvragen
toegekend
- armoedegelden
- jeugdmonitor
- gidsgelden

keukens in IKC ‘s

budget € 550.000,-; 19 aanvragen
toegekend

gezondheidscoach
wijkteams

kinderkoepel eerste IKC

- ontwikkelingskansen kinderen blijvend uitvoering vlekkenplan
vergroten
- stimuleren talentontwikkeling
- profilering IKC ‘s in dagarrangementen

budget €565.000,- ; 14 aanvragen
toegekend
dbos
herindeling LeeuwardenLeeuwarderadeel

basisschool
kinderopvang
peuterspeelzaal
wijkvereniging
buurtnetwerk
speeltuinvereniging
GGD
welzijnsorganisatie

- cultuurcoach op iedere basisschool
- (buurt) sportcoach in aandachtswijken
- stedelijk activiteiten team (stat)

vlekkenplan 17 IKC ‘s locaties
2014-2022 (?)
-

2017

2018

GOA
VVE
schakelklassen
brede school middelen
regeling dagarran-gemeenten/ESF
boppeslach
budget oplopend van €195.000,naar €600.000,-

bestrijding onderwijs-achterstanden
verbreden zorg rond school
vergroten ontwikkelingskansen
opvoedingsondersteuning

herindeling Boarnsterhim

2015

2016

kaleidoscoop
opstap(je)
buitenschoolse activiteiten
ouderkamer
digitaal trapveld
GOA

po, kov, kunstkade, bv sport,
bibliotheek,

- consultatiefunctie gemeente, bms en proloog
- IKC ‘s adviescommissie
- IKC ‘s leider op locatie

introductie mediacoaches

- evaluatie combinatiefuncties
- herbezinning toekomst IKC ‘s
ontwikkeling
- steunstructuur 12- en 12+

bestuurlijk overleg inzet combinatiefuncties

buurtsportcoaches in alle wijken en dorpen. alleen
coachend inzetten

