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Brede School De Rietvest
Voorwoord
De gemeente Moerdijk is zeer ambitieus als het om ‘brede scholen’ gaat.
Het doel is om van alle basisscholen brede scholen te maken.
Basisschool De Rietvest en partners om haar heen hebben deze uitdaging
opgepakt. Met hulp van schoolbestuur De Waarden en de gemeente hebben
we een brede school opgericht. We gaan er samen voor zorgen dat de brede
school De Rietvest een bruisend deel van Klundert wordt.
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‘Er is geen discussie
over onze focus: het
kind staat centraal’

Het programma van de brede school kent vele activiteiten met diverse
partnerorganisaties uit de kern:
 Basisschool De Rietvest
 Surplus Welzijn
 Marktplaats cultuureducatie Halderberge Moerdijk
 Combinatiefunctionaris Sport & Buurtsportcoaches
 Sportcomplex De Niervaert
 CJG: Centrum Jeugd en Gezin Moerdijk
 Bibliotheek VANnU
 Ritmisch koor ‘Rhythm 4 all’
 Type-opleiding ‘Succes’
 Cesartherapie
 Logopedie gemeente Moerdijk
 Muziekvereniging ‘Determinato’
 Praktijk voor orthopedagogiek Van Waterschoot

Wat is een brede school ?
In Moerdijk heeft de ‘Stuurgroep Jeugd en Onderwijs’ voor een
omschrijving (definitie) voor De Brede School Moerdijk gezorgd.
Een brede school in Moerdijk:
 heeft als doel de ontwikkeling van kinderen te stimuleren;
 met hulp van activiteiten op het gebied van zorg, opvang en
verrijking;
 heeft als doel leefbaarheid in kernen en wijken te stimuleren;
 met als uitgangspunt een gestructureerde samenwerking op basis
van een visiedocument en werkplan;
 waarbij ouderbetrokkenheid en ook betrokkenheid vanuit kern en
wijk is gerealiseerd;
 en neemt deel aan het lokaal Overleg Brede Scholen Moerdijk.

Onze visie, onze overtuiging
Doorgaande lijn
De Rietvest richt zich op de ontwikkeling van elk kind, gekoppeld aan
hun omgeving. Hierbij willen we de bindende factor tussen peuters en
adolescenten zijn. Op deze wijze willen wij de kwaliteit waarborgen.
Daarbij verzorgen we samen met onze partners activiteiten voor
plaatsgenoten.
Welbevinden
Welbevinden is zeer belangrijk om tot leren te komen. Op De Rietvest
hechten wij hierom veel waarde aan gezond gedrag. Sport is niet alleen
belangrijk voor beweging, maar brengt mensen bij elkaar en het
(aan)leren van sociale vaardigheden.
Talenten
Elke leerling heeft zijn eigen kwaliteit. De brede school biedt de leerling
zo veel mogelijk de kans om dit eigen talent te ontdekken en te
ontwikkelen. Doordat de betrokkenheid hiermee wordt vergroot, komt
de leerling beter tot leren. Hierbij willen wij een nauwe samenwerking
bewerkstelligen tussen leerling-ouder-leerkracht.
Ouderparticipatie
Ouders hebben structureel momenten van overleg met de school en
partners van de school, omdat ouders deskundig zijn op het gebied van
de opvoeding en ontwikkeling van hun kind. Daardoor zijn zij
belangrijke, onmisbare partners op onze school in de begeleiding van de
leerlingen.

‘Rots en Water-training’
In aansluiting op onze Kanjermethode voor sociaal-emotionele
ontwikkeling zijn wij sinds november 2013 in de gelegenheid om
kinderen een ‘Rots en Water-training’ aan te bieden. Intern begeleider
Pauline Windmeijer verzorgt de training. Dit is een training waarbij
essentiële vaardigheden voor het omgaan met anderen worden
aangeleerd, versterkt of verankerd d.m.v. fysieke activiteiten. Het doel
van de training is dat de leerling ‘sterker in het leven’ komt te staan.
Hierdoor kunnen ze beter omgaan met lastige situaties en kunnen ze
op een gezonde manier keuzes maken die voor hen van belang zijn.
De training vindt plaats in een groep van ongeveer acht kinderen.
Ouders en leerkrachten worden nauw betrokken bij de lessen. De
leerlingen krijgen een eigen mapje met huiswerkopdrachten mee en
ouders worden uitgenodigd om een aantal oefeningen tijdens een van
de lessen mee te doen.

Werkplan 2014 / 2015
Identiteit en wijk
Inhoud:

Voor wie:
Door wie:

Brede school De Rietvest is een katholieke school. Naast de
lessen over identiteit wordt er op de school ook aandacht
geschonken aan diverse katholieke festiviteiten. Deze vieringen,
zoals Kerst, Pasen, Kindje wiegen en de voorbereidingen voor
communie/vormsel worden op school uitgevoerd, omdat de RK
Kerk in Klundert gesloten is. Hierbij nodigen we ook de inwoners
van Klundert uit om bij de activiteiten aanwezig te zijn. Tijdens
Palmpasen verzorgen de leerlingen van groep 4 volgens traditie
een palmpaastak voor de zieke ouderen in Klundert. Met deze
tak, versierd met lekkernijen, versierde eitjes, fruit en brood,
willen de kinderen een extra ondersteuning aan deze ouderen
geven.
Alle inwoners plus zieke ouderen van Klundert en omgeving
Leerlingen en leerkrachten van de brede school De Rietvest,
ouderraad en medewerkers van de RK kerken.

‘Kindje Wiegen’

Sportactiviteiten
Inhoud:

Voor wie:
Door wie:

Brede school De Rietvest is ook actief op sportgebied. Naast een
uitgebreid uitgewerkt jaarplan voor de dagelijkse gym en de
inzet van sportstudenten bij deze gymlessen, doen we ook mee
aan clinics, toernooien en lessen van judo, korfbal, badminton en
basketbal. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan het STAR
idee (vanuit het basketbal): Sportiviteit, Teamwork, Acceptatie
en Respect. Deze aspecten krijgen ook veel aandacht tijdens de
reguliere gymlessen.
Leerlingen van de Brede school De Rietvest
Leerkrachten van de school, sportstudenten, vrijwilligers van
sportverenigingen, professionele sporters en de sportcoördinator van de gemeente Moerdijk.

Take It Easy
Inhoud:

Voor wie:
Door wie:

Brede school De Rietvest heeft dit jaar het vak Engels voor alle
leerlingen van de school ingevoerd. Jonge kinderen hebben het
vermogen om spelenderwijs een vreemde taal op te pikken en
dat is een kans die we niet laten liggen. Vooral ook omdat de
leerlingen in het dagelijkse leven constant in aanraking komen
met Engels in televisieprogramma’s, internet en op vakantie.
Daarnaast gaan steeds meer voortgezet onderwijsscholen over
op tweetalig onderwijs, namelijk Nederlands en Engels.
Alle leerlingen van de school
Leerkrachten van de school

Sport: super belangrijk
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Samenwerking met Centrum voor Jeugd en Gezin
Inhoud:
Voor wie:

Door wie:
Contact:

Het CJG geeft informatie en advies over opvoeden en opgroeien,
zowel voor kleine als grote vragen
Voor (aanstaande) ouders/verzorgers, kinderen, jongeren en
ieder die met deze groep te maken heeft, zowel in werk
(onderwijs bijvoorbeeld) als vrijwillig (bijvoorbeeld de
voetbaltrainer)
Werkers van Thebe, TWB, Surplus Welzijn, GGD, Juzt en MEE
- op afspraak in overleg met medewerkers
- dagelijks telefonisch 0800-681 681 6
- per email: info@cjgmoerdijk.nl
- zie ook de website www.cjgmoerdijk.nl

Het ‘Goede doel’
Inhoud:

Voor wie:
Door wie:

Brede school De Rietvest organiseert in samenwerking met de
ouderraad twee keer per jaar een actie voor iedereen die het
minder goed heeft in onze samenleving. De opbrengsten van deze
acties (o.a. Jantje Beton, verkoop van gekleurde paaseieren,
verzamelen van gebruikte kleding of lege flessen, musical groep
3) worden geschonken aan een goed doel (b.v. taaislijmziekte,
Sophia ziekenhuis, hersenstichting) dat jaarlijks bepaald wordt in
samenspraak met ouders en kinderen.
Diverse goede doelen in Nederland en 3e wereldlanden
Leerlingen, ouders en leerkrachten van de school

Opa en oma – project
Inhoud:

Voor wie:
Door wie:

Brede school De Rietvest laat elk jaar de opa’s en oma’s van de
leerlingen uit groep 1/2 een kijkje nemen in de klas. Niet alleen
om de grootouders te laten ervaren hoe het onderwijs van nu
wordt gegeven, maar ook om de kleinkinderen de gelegenheid te
geven om hun grootouders te laten zien wat ze doen in de klas.
Daarnaast krijgen de kinderen in een project een indruk hoe hun
opa’s en oma’s leefden en leerden toen zij nog kind waren.
Opa’s en oma’s
De kinderen en leerkrachten van groep 1/2

Techniek Torens
Prima dat steeds meer kinderen doorleren op de hoogste niveaus, maar tegelijk moeten we
niet vergeten dat we ook een ‘maakindustrie’ hebben waar de handen uit de mouw moeten.
Zeker in Moerdijk is dat een belangrijk gegeven. Om jongeren al vroeg met techniek bekend te
maken, heeft brede school De Rietvest technieklessen op haar programma staan. Knutselen op
het hoogste niveau!
Kinderen gaan er vol voor
Het werk binnen dit project wordt verricht door Annelies Kleppe. Zij is al drie jaar als
vrijwilligster actief op De Rietvest, drie ochtenden, vele uren bij elkaar. 'Als je niet kunt zingen,
ga je knutselen', zo simpel ligt het. Annelies doet dit werk met veel plezier. 'Het is leuk om te
zien dat alle kinderen er vol voor gaan. Zowel de kleintjes van de groepen 1,2 en 3, maar ook de
leerlingen uit de hogere groepen doen heel actief mee aan de technieklessen. Wat vooral goed
scoort zijn de dingen die ze dan mee naar huis kunnen nemen: haargel, tandpasta en badzout.
Andere favorieten zijn chemische proefjes, metselen met steentjes en figuurzagen. Annelies
geeft aan, dat het er vooral om draait, om kinderen spelenderwijs wegwijs te maken in de
wondere wereld van techniek. 'Wat drijft of zinkt in water, wat doen magneetjes, hoe werken
tandwielen/batterijen en stroom, hoe plak ik een band. Al deze dingen komen aan bod.
Een stevige startinvestering, maar dan heb je ook wat …
Techniek Torens zijn in de aanschaf geen goedkoop project. Eenmaal gekocht echter, valt het
reuze mee. Lopende de rit moeten spullen bijgevuld worden, maar dan hebben we het over
enkele honderden euros per jaar. 'Het siert De Rietvest dat zij de startinvestering gedaan
hebben. Er is duidelijk maatschappelijke behoefte aan jongens en meisjes die techniek als iets
leuks zien, als iets waar je je leven mee kunt verrijken.'

Zelf maken, hartstikke tof
Voor de kinderen zijn die achterliggende beschouwingen niet van belang. Twee leerlingen uit
groep zes die enthousiast aan de technieklessen meedoen zijn Danique en Dennis. Beiden zijn
al vanaf hun eerste leerjaar op De Rietvest actief met techniek binnen de les. 'Ik ben
vanochtend bezig geweest met het maken van een mobiel, met gipsen visjes, voor de baby’tjes
in mijn familie. Ze zijn straks voor Jens, Eva en Lotte', zegt Dennis trots. Danique heeft een
race-auto in elkaar gezet. 'Hartstikke leuk, maar wat ik echt tof vond was het zelf maken van
zeepjes. Dat heb ik een tijdje terug gedaan. Die kun je dan zelf thuis gebruiken ...'.

De Brede school: de schakel in wijk
Een brede school richt zich (ook) op het
stimuleren van de leefbaarheid. De inzet is
het vergroten van maatschappelijke
participatie en sociale cohesie. We zien de
brede school als een schakel; een vitaal
draaipunt in de wijk of kern.
Vooral in de kleine kernen waar steeds
meer voorzieningen wegtrekken kan een
brede school-initiatief veel betekenen voor
de omgeving. Denk aan betrokkenheid van
buurtverenigingen; denk aan doeactiviteiten voor kinderen en ouders;

denk aan sport, cultuur en educatie. Een
brede school is dé plek waar wat te halen en
brengen valt, óók na schooltijd.
De school is een natuurlijke sociale
voorziening die kan dienen als katalysator
op wijkniveau. Een school is de plek waar
mensen aansluiting met anderen vinden.
Een school kan ruimte faciliteren of buurtbewoners betrekken bij een schoolse
activiteit. Bewoners en buurtgroepen
worden gestimuleerd om zelf activiteiten te
ontplooien.

Wijk-gebonden Brede school projecten
Kerst
Elk jaar organiseren we een sfeervolle kerstviering op school. Groep 6 voert een Kerst-toneelstuk uit voor
leerlingen en ouders van de school en belangstellenden uit Klundert. Na de lampionnenoptocht door het
centrum en een gedeelte van het park van Klundert krijgen de kinderen ‘beschuit’ met blauwe muisjes
vanwege de geboorte van Jezus. Ondertussen speelt het schoolorkest kerstliederen op het schoolplein. De
avond wordt afgesloten met een lekkere maaltijd voor kinderen. De ouders en belangstellenden kunnen
samen op het schoolplein genieten van glühwein, chocomel, koffie en soep.
‘Kindje wiegen’
Elk jaar op 24 december komen kinderen, ouders, opa’s en oma’s uit Klundert op de Rietvest om ‘Kindje
Wiegen’ te vieren bij de kerststal. Onder leiding van een pastoraal medewerkster worden er liedjes gezongen
en wordt het kerstverhaal verteld. Hierbij kunnen alle aanwezigen ook een echte baby in de kribbe
bewonderen.
Open deur bij schoolmusical
Ieder schooljaar geven groep 3 (maart) en groep 8 (einde schooljaar) een musicaloptreden. Dit optreden
wordt in de aula van de school opgevoerd. Meestal wordt de musical minstens 3 keer opgevoerd: overdag
voor de leerlingen op school, ’s avonds voor bekenden, familieleden, ouderen uit Klundert en bewoners uit
de wijk, een andere avond voor (groot) ouders, broers en zussen van de leerlingen.
Samenwerking met muziekverenigingen uit Klundert
Muziekverenigingen en muziekdocenten maken enige keren per week na schooltijd gebruik van de ruimtes
in de school. Een koor voor volwassenen en docenten voor slagwerk, koperblazers en saxofoon beoefenen
op De Rietvest elke week hun hobby en/of begeleiden kinderen bij hun hobby.

Cultuureducatie
Op De Rietvest willen we door middel van cultuureducatie diverse activiteiten aanbieden en zo
de kinderen stimuleren tot ontwikkelen en leren. De activiteiten zijn een middel dat ons helpt
om de kerndoelen voor kunstzinnige oriëntatie te behalen. Door kennismaking met culturele
activiteiten kunnen de kinderen zich creatief ontplooien. Niet alleen kennismaken, maar ook
beleven, doen en ervaren. Dat is waar kinderen veel van leren. Zo leren ze met een ruimere
blik naar hun eigen leefomgeving te kijken.

Huidige situatie
Op dit moment is De Rietvest een school waar cultuureducatie erg wisselend en spontaan is.
Een uitstapje naar het theater, een optreden op school, een musical, een projectweek met
beeldende vorming, een gastles muziek; allemaal voorbeelden van activiteiten die op De
Rietvest plaatsvinden. Deze activiteiten worden vaak opgepakt wanneer het in de planning
past en wanneer de financiële middelen toereikend zijn. Dit scenario is activiteitengericht.
Positieve kenmerken van deze aanpak zijn spontaniteit, vernieuwing, enthousiasme en
gemakkelijke aanpassing.
De toekomst: een completer aanbod, meer verweven …
Ondanks goede resultaten gaan we de komende jaren zaken anders aanpakken. We zetten in
op een completer cultureel onderwijsaanbod. We gaan meer structuur aanbrengen in het
aanbod aan de leerlingen: een doorgaande lijn door de school waarbij de kinderen met de
diverse disciplines in aanraking komen. Tegelijk gaan we de leerlingen ook op verschillende
manieren met culturele activiteiten confronteren. De trefwoorden hierbij zijn: actief, receptief
(het laten binnenkomen) en reflectief (het nadenken over). Cultuureducatie wordt dieper
verweven in het onderwijs in het algemeen.
Dit vereist dat de school expertise in huis heeft, in een netwerk participeert en initiatieven
neemt. En daar gaan we hard aan werken …

‘

Leesbevordering & leesbeleving
Adres
Brede school De Rietvest
Contactpersoon
Peter van Hassel
Keenestraat 7
Klundert
0168-402871
info@derietvest.nl
www.derietvest.nl

Redactie
Jos Wielders
procescoördinator
Brede school Moerdijk
ALP – Zevenbergen

Productie
De productie van dit visieplan is
mogelijk gemaakt door
gemeente Moerdijk

Krabbels worden letters.
Letters vormen een woord.
Woorden maken een verhaal.
Verhalen worden gedeeld.
De boodschap krijgt vleugels.
Op onze school neemt lezen een
belangrijke plaats in. Kinderen
leren lezen is daarom één van de
belangrijkste doelen van ons
onderwijs. Goed kunnen lezen
heeft een positieve uitwerking op
het zelfbeeld van kinderen. Een
goede leesvaardigheid vormt de
basis voor een succesvolle
schoolloopbaan.
Vooral ook veel lezen …
Lezen is een taalproces en hangt
nauw samen met andere taalprocessen zoals spreken en
luisteren. Voor het leren lezen en
schrijven is het van belang dat de
(spreek)taal van het kind zich goed
ontwikkeld heeft.
Naast het specifiek aanleren van
deze vaardigheden, is vooral veel
lezen een belangrijke factor voor

de ontwikkeling. Daarom
trekken we op school voldoende
tijd uit voor zelfstandig
(stil)lezen.
Goede schoolbibliotheek
Om kinderen het plezier van
lezen te laten ervaren is het van
belang dat de school beschikt
over een goede schoolbibliotheek met een goed
aansprekend en gevarieerd
boekenaanbod. Op De Rietvest
hebben we daarom sinds dit jaar
een uitgebreide bibliotheek,
waar kinderen uit een groot,
gevarieerd aanbod van
leesboeken kunnen kiezen.
Hierdoor kunnen ze regelmatig
(onder begeleiding van een
ouder) boeken kiezen om zowel
thuis, als op school te lezen. Een
kind dat eenmaal gegrepen is
door een boek, kan voor de rest
van zijn leven een gemotiveerde
lezer worden.
Televisie in je hoofd ...
Leesbevordering is dan ook een
belangrijk onderdeel van ons
leesonderwijs. Leesbeleving en
boekpromotie zijn de pijlers van
leesbevordering bij ons op
school.
Lezen maakt het verschil voor
alle kinderen. Het is verbeelding,
televisie in je eigen hoofd, maar
ook kennis, empathie,
concentratie en intimiteit. Het
geeft verdieping en rust, waar
grote behoefte aan is in deze tijd
van vluchtige sociale media.

