
TER INSPIRATIE VOORBEELDEN VAN GEZAMENLIJKE
WIJKAANVRAGEN VANUIT HET SCHOOLBUDGET 

Bovenschools:  de samenwerking tussen de scholen onderl ing
Bovenschools:  hoge opkomsten bi j  zowel de themabijeenkomsten als de
bi jeenkomsten voor kartrekkers,  kindercoaches en IB-ers.  Grote
gezamenli jke verantwoordel i jkheid en betrokkenheid.
Bestuursdoorbrekend.
In de scholen: meer HGW werken met leerl ingen en groepen met sociaal-
emotionele problematiek,  maar ook preventief .  Opval lend is  het anders
praten over gedrag.  Gedragsverandering op de scholen zelf .  Er wordt
meer gekeken naar de behoeften achter het gedrag.

Stel  voor dit  project een bovenschools coördinator aan (of twee) voor het
maken van een goed plan,  uitrol  naar de scholen,  aanspreekpunt
Houd rekening met een opstarttermijn van zeker een jaar.  
Bl i j f  bovenschoolse bi jeenkomsten houden voor de betrokkenheid in je
Wijk
Geen scholen laten afhaken: er z i jn alt i jd onderwerpen waar ze wel
betrokken bi j  z i jn.  Het is  ook maatwerk.  Inspraak is  belangri jk.

In het Ondersteuningsplan 2020-2024 Rotterdam doet het!  samen naar
inclusiever onderwijs kunnen de scholen in de wijk vanuit  het schoolbudget
middelen bundelen om gezamenli jke act iviteiten te ondernemen in het kader
van het dekkend netwerk en het kunnen plaatsen van zo veel  mogel i jk
leerl ingen binnen de wijk.  In de regel  zal  de coördinatie hiervan bi j  de
wijkcontactpersoon l iggen,  tenzi j  anders afgesproken. Al le scholen die wi l len
bi jdragen vragen hier via Kindkans budget voor aan. Meer informatie
hierover vind je hier.    

Hieronder staan ter inspiratie ‘good practice ’  voorbeelden van gezamenli jke
wijkaanvragen vanuit  het schoolbudget.  

Hillegersberg-Schiebroek (HIS):

Naam van het init iat ief :
‘ I Jzer smeed je als het koud is. ’  (met 15 bao-scholen en 5 SO scholen)

Korte beschri jv ing:
'Het verminderen van gedragsproblemen, door te werken aan het verbeteren
van het welbevinden van leerl ingen en het team. Inzetten op preventief
handelen in plaats van curatief ,  met name door anders te gaan ki jken naar
gedrag. '  

Successen:

Tips:
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https://www.pporotterdam.nl/voor-scholen/werkwijze/rol-van-ppo-rotterdam/budgetten-vanuit-ppo-rotterdam/


De doelen waarmee de kinderen worden aangemeld voor IK BEN KI ,  z i jn
ook doelen voor in de klas.  De IK BEN KI-handvatten (o.a.  houding,  taal)
worden steeds meer geïntegreerd in de aanpak op school.
De kinderen die deelnemen aan de training formuleren vooraf ook hun
eigen doelen,  waardoor de doelen op maat worden en het effect van de
training kan variëren van o.a. :  meer controle over emoties,  steviger staan
in last ige situaties en eigen keuzes maken, aandacht langer vasthouden
(focussen),  gemakkel i jker contact maken, meer doorzett ingsvermogen of
op een andere manier met confl icten kunnen omgaan.
Het zorgt in de wijk ook voor een nauwere samenwerking tussen de
scholen.
De IK BEN KI-  trainers zi jn tevens werkzaam op twee scholen in de wijk.
Zi j  z i jn hierdoor vertrouwd en laagdrempelig te benaderen voor andere
IB-ers en kunnen vanuit  hun eigen onderwijservaring goed afstemmen op
wat haalbaar is  op school.

I Jsselmonde:

Naam van het init iat ief :  
IK BEN KI

Korte beschri jv ing:
Binnen de wijk hebben leraren in hun klas in toenemende mate te maken
met leerl ingen met gedragsproblemen. De extra begeleiding wordt
vormgegeven doormiddel van de psychomotorische weerbaarheidstraining IK
BEN KI.  De training heeft  ook een preventief  karakter om verder
probleemgedrag te voorkomen.
Binnen de training IK BEN KI  ontstaat bewustwording van eigen kracht en
mogeli jkheden en het vermogen om met anderen samen te spelen,  samen te
werken en samen te leven.

Successen:

Wil  je meer weten over dit  init iat ief? Neem dan contact op met Dewhi
Malinka:  info@chuencoaching.nl
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Maak het een speerpunt in de Wijk:  anders praten over gedrag!
Niet elke school hoeft  hetzelfde ermee te werken. Houd daar rekening
mee. 

Wil  je meer weten over dit  init iat ief? Neem dan contact op met Danny Bras:
info@dannybras.nl  of  met Irma Bergmans: deverbindingsfirma@gmail .com 
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