PROJECT BREDE SCHOOL ZUID-BERGHUIZEN
Op 1 januari 2004 is in Oldenzaal het (pilot)project Brede School Zuid-Berghuizen gestart.
Bij het project zijn de volgende kernpartners betrokken: Basisschool de Leemstee, Voetbalvereniging FC Berghuizen, Welzijnsinstelling Impuls en Kindercentrum Columbus Junior.
In deze kleinste wijk van Oldenzaal wilden we met het project een inhoudelijk samenwerkingsproces tot ontwikkeling brengen tussen al die partijen die van doen hebben met kinderen tot en
met 12 jaar. Het project had een looptijd van 2½ jaar.
Bij de start van het project heeft de gemeente het inhoudelijk en financieel kader vastgesteld.
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Intentieovereenkomst van de 4 kernpartners (januari 2004).
Startnotitie (oktober 2004).
In de startnotitie wordt beschreven wie de kernpartners zijn en welke partners in de 2e en 3e
lijn in beeld zijn, hoe de werkstructuur is, welke rol de procesmanager heeft, welke opdracht
de kernpartners (samengebracht in een stuurgroep) zichzelf gesteld hebben, hoe gewerkt
wordt aan het versterken en behouden van draagvlak, welke rol van de gemeente verwacht
wordt. In de bijlagen bij de startnotitie zijn opgenomen: een stappenplan, communicatieplan,
inventarisatieplan, basisdocument visie, de intentieovereenkomst en de door de gemeente
beschreven kaders.
Brochure (februari 2005).
In de brochure laten de kernpartners weten waarmee ze bezig zijn in het project.
De brochure is verspreid onder ouders, kinderen en overige geïnteresseerden.
Inventarisatie (1e helft 2005).
De inventarisatie geeft een beeld van de voorzieningen die een rol kunnen spelen voor
kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar en waar die voorzieningen voor staan, een algemeen
beeld van de kinderen (naar aantal, leeftijd, etniciteit, schoolbezoek e.d.), het beeld dat
sommige voorzieningen / professionals hebben over de kinderen in de wijk (hoe gaat het in
zijn algemeenheid met de kinderen). Vervolgens zijn de activiteiten geïnventariseerd.
Stappenplan bij eerste programmatische ordening van de activiteiten (juli 2005).
Goed functionerende werkgroepen.
De stuurgroep heeft een werkgroep ingesteld voor het ontwikkelen van een document over
het Pedagogisch Klimaat en aansluitend een werkgroep die zich heeft beziggehouden met
de programmatische ordening.
Document Pedagogisch Klimaat (voorjaar 2005).
Meer gezamenlijke activiteiten gaandeweg het project.
Groeiende politieke betrokkenheid (vergadering raadscommissie november 2005).
Een nieuwe naam voor de brede-school-aanpak in Oldenzaal en een bijbehorend logo
(Breedwijs; maart 2006).
Eerste programmaoverzicht van de kernpartners in Breedwijs Zuid-Berghuizen (juni 2006).

