Gluren bij de buren 2013
Datum: 7 maart 2013
Locatie: Het Meesterwerk en Het Vlechtwerk in Almere
Gluren bij de Buren 2013
Ook dit jaar organiseert het Landelijk Steunpunt Brede Scholen 'Gluren bij de buren'; zes excursies
naar goede voorbeelden van brede scholen. We trappen af met een excursie naar Almere, waar we
respectievelijk Het Meesterwerk en Het Vlechtwerk bezoeken. Het doel van Gluren bij de buren is
inspiratie opdoen, een kijkje bij elkaar in de keuken nemen en kennis delen. "Het wiel op brede
school gebied is in Nederland al uitgevonden, je moet er alleen zelf vorm aan geven", aldus Job van
Velsen tijdens zijn welkomstwoord op Het Meesterwerk.

Het Meesterwerk
Op het Meesterwerk worden we ontvangen door Marjon Dries, directeur en Marja Ewaart,
locatieleider kinderopvang. Zij vertellen over het ontstaan van het Meesterwerk, nu tien jaar
geleden. Het Meesterwerk staat onder leiding van één kapitein, Marjon, en is gebaseerd op één
conceptgedachte. Het is volgens Marja 'een hedendaagse leerplaats voor jong en oud'. De school
heeft zichzelf tot doel gesteld een maatschappelijk hart in de wijk te zijn.
Samenstelling
Het Meesterwerk bestaat uit een openbare basisschool met zestien groepen. In totaal gaan 400
kinderen naar deze school, kinderopvang La Luna met twee groepen BSO en twee groepen
dagopvang. Elke dag, behalve op woensdag, is de peuterspeelzaal, van de welzijnsstichting, geopend.
Logo en naam
De naam en het logo van deze brede school zijn gebaseerd op een boekje van Max Velthuijs: Krokodil
en het meesterwerk'. In het boekje kan Olifant niet kiezen uit alle prachtige schilderijen die Krokodil
heeft gemaakt. Daarom maakt Krokodil een heel speciaal schilderij waarop Olifant kan zien wat hij

maar wil. Een echt meesterwerk!
In het logo van de brede school heeft elke participant een plaats gekregen:
De krokodil staat voor de school
De bok staat voor alle partners die een plekje hebben in de school, zoals de logopedist
De kip staat voor de opvang
De gans staat voor de peuterspeelzaal.
Keurmerk
De gemeente Almere heeft een keurmerksysteem voor brede scholen. Aan het keurmerk is een
subsidie verbonden. Elke vier jaar worden de scholen opnieuw beoordeeld door een onafhankelijke
partij. Het Meesterwerk heeft dit keurmerk en krijgt dus subsidie van de gemeente. De school krijgt
een subsidie voor de regisseur en voor een activiteitencoördinator.
Inzet van personeel
De peuterspeelzaal en kinderopvang maken soms extra uren om de samenwerking in de brede
school te kunnen realiseren. Deze uren nemen zij voor eigen rekening. Alles binnen de school wordt
zoveel mogelijk met gesloten beurs gedaan.
Het gebouw
Het schoolgebouw wordt gehuurd van de woningcorporatie: Ymere. . De bovenste etage is nu in
gebruik door de school, maar als de school te maken krijgt met leegloop kan deze verdieping heel
makkelijk omgebouwd worden tot appartementen. Ymere investeert heel veel in de school. De
huismeester is in dienst van Ymere, zijn taken worden aangepast op de behoeften van de school.

Voor jong en oud
Het Meesterwerk heeft geen buurtcentrumfunctie, maar organiseert wel activiteiten voor alle
leeftijden. Zo zijn er workshops en themaochtenden voor ouders. Alle naschoolse activiteiten staan
genoteerd op een activiteitenladder. Ook de kinderen die naar de BSO gaan kunnen deelnemen aan

de naschoolse activiteiten. Het Meesterwerk wil in de toekomst nog meer focussen op de rol die zij
speelt in de wijk.
Van alles één
Het Meesterwerk kent niet alleen één kapitein, één doorgaande lijn en één conceptgedachte, er is
ook maar één teamkamer, één personeelskalender, één schoolgids en één nieuwsbrief voor de
ouders. Op alle uitingen staat het logo van Het Meesterwerk. Er wordt zoveel mogelijk opgetreden
als een eenheid.
Tips voor anderen:


In de samenwerking met anderen moet je niet zoeken naar verschillen, maar naar
overeenkomsten.



Om goed met elkaar te kunnen samenwerken, moet je ook je eigen organisatie een klein
beetje los kunnen laten.

Het Vlechtwerk
Vanaf Het Meesterwerk reizen we met een bus naar Het Vlechtwerk, de andere school die we in het
kader van Gluren bij de buren aandoen. Op Het Vlechtwerk staat een lunch klaar voor alle
deelnemers. We worden ontvangen door de directeur van de school, Lesley de Groot.

Samenstelling
Het Vlechtwerk is een multifunctionele accommodatie waarin oecumenische basisschool Het
Drieluik, De Klimop - school voor speciaal onderwijs, kinderopvang Partou en een peuterspeelzaal
van Stichting de Schoor zijn gevestigd.
Het Drieluik begon in 2004 met elf kinderen. In 2013 is dat aantal gegroeid naar 650. In 2005 werd
deze MFA opgeleverd. Naast de bovengenoemde samenwerkingspartners vinden ook een logopedist,
tandarts, kapper en buurtcentrum hier hun onderdak. Momenteel is Het Vlechtwerk bezig met een
inhoudelijke ontwikkeling naar een IKC. Ze streven niet alleen naar één gebouw, maar ook naar één
team, één visie, een doorgaande lijn en één front office.
Gemeente
Het Vlechtwerk is ontstaan in opdracht van de gemeente. Aanvankelijk was inhoudelijke
samenwerking niet eens onderdeel van de opdracht. Opvang en onderwijs bedachten dat het handig
was om, naast praktische zaken, veel meer samen te doen, omdat ze met dezelfde kinderen werken.
De inhoudelijke samenwerking is dus echt van onderaf tot stand gekomen.
Kernwaarden
Betrokkenheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid zijn de kernwaarden van Het Vlechtwerk. Deze
kernwaarden komen overal terug: in de manier van leren van de kinderen, in de manier waarop
kinderen worden aangesproken en in de manier waarop collega's elkaar aanspreken.

Doorgaande lijn
De thema's die in het onderwijs worden behandeld, worden door de opvang overgenomen. Zo is er
één doorgaande lijn in wat onder schooltijd gebeurt en in wat na schooltijd gebeurt. Leerkrachten en
pedagogisch medewerkers bereiden de thema's samen voor. Op die manier leren de pedagogisch
medewerkers meer gericht naar de ontwikkeling van kinderen te kijken.
Pilots
Op Het Vlechtwerk loopt sinds twee jaar een pilot waarbij pedagogisch medewerkers worden ingezet
binnen het onderwijs. De pedagogisch medewerkers hadden vooral in de ochtend loze uren.
Onderwijs kan die uren goed gebruiken. Een pedagogisch medewerker kan de kinderen die dat nodig
hebben in de klas extra aandacht geven. De PM'er ziet de aanpak van de leerkracht en neemt dat
mee naar de buitenschoolse opvang. Op de werkvloer zie je dan vaak dat het beter gaat met zo'n
kind. "Medewerkers leren zo ook om over hun eigen grenzen heen te kijken", aldus Lesley. De
voordelen zijn extra handen in de klas, ontwikkeling van PM'ers en kinderen zien voor, tijdens en na
schooltijd dezelfde gezichten. Bovendien kan de PM'er de extra oefening die hij doet met kinderen
op bijvoorbeeld taal- of rekengebied voort zetten na schooltijd.
Sinds het schooljaar 2012/2013 heeft Het Vlechtwerk ook een pilot waarbij intern begeleiders een
dagdeel per week ingezet worden bij de kinderopvang.
Alle uitruil van personeel gebeurt met gesloten beurs.

Activiteitencoördinator
Het Vlechtwerk heeft, net als Het Meesterwerk een activiteitencoördinator voor de naschoolse
activiteiten in dienst. Deze coördinator probeert verbintenissen te maken, samen met het
management van de brede school. Partners zitten intern, maar ook buiten de brede school. Het
activiteitenaanbod is afgestemd op de interesses en vraag van kinderen, maar in elke activiteit

komen ook de doelstellingen van de school terug. Elke dag is er een programma-aanbod voor
kinderen van 0 tot 12 jaar.
Gebouw
Ook het Vlechtwerk heeft op de eerste etage schoolwoningen; klaslokalen die bij krimp van de school
omgebouwd kunnen worden naar appartementen. Het beheer van het gebouw is in handen van een
facilitair medewerker. Zij verzorgt onderhoud, beveiliging etcetera. Deze functie begon als een pilot,
inmiddels is het een vaste functie binnen de organisatie. De facilitair medewerker praat met partners
over knelpunten en handelt schades af. Welzijnsorganisatie De Schoor is officieel werkgever, alle
partners in het gebouw betalen een deel van haar salaris, samen met de gemeente. De gemeente is
verantwoordelijk voor het algeheel onderhoud van het gebouw.

