SMON

Landstede Kinderopvang

SMON

Doomijn

Doomijn

 Naschoolse
arrangementen bij alle
partners verbonden
 Kwartiermaker
inhoudelijke
programmering
 Horecabelangen of
commerciële belangen
mogen nooit
prefereren boven het
maatschappelijk belang
 Hoe gaan we om met
‘identiteit’? (uiten naar
buiten toe)
 Beheerder die integrale
benadering
onderschrijft
 Elkaar zien = samen
doen! (van te voren
afspreken)
 Multifunctioneel
gebruik van de
faciliteiten moet
gewaarborgd worden
 VVE

 Brede School-gedachte
 Gezamenlijke inrichting
buitenruimte
 Doorlopende leerlijn
cultuur
 Leer-/werktrajecten
inzetten voor
ondersteunende
werkzaamheden
(klussen, administratie)
 Beweegplezier!
Naschoolse
arrangementen
 Laagdrempelig
muziekonderwijs
 Uitwisseling stagiaires
 Elkaar inschools en
buitenschools
ondersteunen
 Integrale
vroegsignalering
verbonden aan
maatwerkprogramma’s

Landstede kinderopvang

De Schakel

Landstede Welzijn

PCO Nieuwleusen

De Tweemaster

Agnieten College

Bibliotheek

d’Ommerdieck

Flash Volleybal

De Schakel
Landstede Welzijn
PCO Nieuwleusen
De Tweemaster

Doomijn

SMON

Landstede kinderopvang

 Uitnodigen
 Theater
 Muziek
 Sport BSO
 Film

 Kwartiermaker voor
programmering
(combinatie-functie)
 De buurtkamer (ruimte
voor innovatie)
 Versterken van de
ontmoetingsfunctie
 Uitwisselen kennis en
expertise
 Versterken
bestuursfuncties
(efficiënte verdeling
zakelijk en inhoudelijk)
 Nieuwe collectieve
voorzieningen met
‘gesloten’ portemonnee
 Dorpswerkplaats
 Theater/filmhuis
 Kantinebeheer i.s.m.
werkvoorziening/
dagbesteding
 Dagopvang ouderen
verbinden aan
dagbesteding
 (inhoudelijke) gemeentebrede welzijnsinstelling
i.r.t. collectieve
voorzieningen
 Uitvalsbasis Sociale
Kernteams & CJG
 Gedeelde dienstverlening
 Uitwisseling stagiaires en
vrijwilligers
 Verbinding jong & oud
 Jongerenwerk onderdeel
van zorgstructuur op
basisonderwijs
 Mastertalent
 Overloper project
 Muziekonderwijs
(verbinden)
 Cultuurarrangementen
(nu blinde vlek):
inschools en naschools
 Verbinding naar leer/werkplekken kwetsbare
groepen
 Uitwisseling vrijwilligers
en stagiaires
 Naam en gezicht
jongerenwerk
 Kwartiermaker
programmering
 Mastertalent (naschools
arrangement): verbinding
lokaal

 Materialen delen
 Pedagogiek
 Buitenruimte/inrichting
samen ontwerpen
 Zwemmen
 Sport BSO

 Cultuur
 Muziek

 IKC: opvang van 0-13
jaar
 Pedagogisch
 Didactisch

 IKC 0-14 jaar!!!

De Schakel

Landstede Welzijn

 Ouderen inzetten in:
1. Kindgroepen en BSO
2. Natuurbeleving in de
omgeving samen met
jongeren,
vrijwilligers,
participatiewet
3. Kinderkringen

 Dagbesteding in De
Schakel: werkervaring
 Ouderen – sport
 Programmering

 Talentontwikkeling

 Gymles bevoegdheid
delen
 Zwemles
 Sport / bieb
arrangement
 Schoolzwemmen
 Multifunctionele
(sport)ruimte in de
Schakel

 Verbinding oud en
jong
 Vrijwilligers versus
onderwijs

 IKC 0-14 jaar!!!

 Schakel biedt
sportfaciliteiten aan
 Praktische uitvoering:
gebruikers inzetten

 “NL doet”: kinderen en
volwassenen inzetten
 Vrijwilligeres inzetten
bij het onderwijs
 Verbinden van
generaties

PCO Nieuwleusen

 Samenwerken:
gebouw en
onderwijskundig
 Verbinding naar
buitenwereld, KDV
etc.

De Tweemaster

Agnieten College

Bibliotheek

d’Ommerdieck

Flash Volleybal

Agnieten College
Bibliotheek
d’Ommerdieck
Flash Volleybal

Doomijn

SMON

Landstede kinderopvang

De Schakel

Landstede Welzijn

 Activiteiten
organiseren

 Jongerenwerk is een
natuurlijk onderdeel van
de doorlopende leerlijn
(passend onderwijs)
 Opgroeien in de WOC!
 WOC, wie is er niet groot
mee geworden!
 Participatieprogramma’s:
schoolkrant,
evenementenbureau,
documentaires
 (Faciliteit)
Cultuur/muziek
arrangementen voor
VO/jongerenwerk
 Behouden: spreekuur,
KWT, MAS
 Taalpunt
 Toeleiding jeugd naar cocreatie (peer group
benadering)
 Regie op inhoudelijke
programmering
(combinatiefunctie)
 Versterken en verbinden
van taal kwetsbare
groepen
 Cultuurarrangementen

 Stages
 Doorlopende lijn en
 Talentontwikkeling

 Eén beheerparaplu
 Meerdere
horecapunten onder
één beheer
 Zwembad
 Optimaal gebruik
sporthal
 Betere bezetting en
dus betere faciliteiten
 Horeca/aula van de
school

 “Veluvine”-model:
 Jongerenwerk tijdens
schooltijden
 Sociale
huiswerkbegeleiding
 Meedoen in ZAT-team
 Stages in de praktijk
 Jongeren leren
ouderen en vice versa

 Gezamenlijke
presentaties voor
ouderavonden
 Werken met nieuwe
media
 Voorlezen /
taalontwikkeling
 Boekstart
 Samen problemen
signaleren

 Culturele activiteiten
 Gezamenlijk beheer
 Arrangementen

 Kulturhus als
werkervaringsplaats
 Gedeelde
dienstverlening
 Ontmoeten en
verbinden tussen
doelgroepen

 Toeleiding
(risico)jongeren naar
sport
 Sportpas (kennismaking
met lokaal aanbod)
 Uitwisseling stagiaires en
vrijwilligers (poule)
 Naschoolse en inschoolse
arrangementen voor
lokale vereningingsleven
 Versterken van de
besturen (efficiënte
taakverdeling, clusteren)

 Accommodatie / velden
/ materialen delen
 Activiteiten met een bal
/ mand
 BSO

 Ontmoeten
 Ondersteunen bij
leesbevordering
 Belevingscentrum
 Samenwerken op
thema’s bijv. social
media

 Accommodatie/velden
delen

 Dagbesteding
 Signaleringsfunctie

PCO Nieuwleusen

 Gezamenlijke
vrijwilligerswerving
 Vrijwilligers delen

Agnieten College

Bibliotheek

d’Ommerdieck

 0-14
 Als onderwijs
samen optrekken
 Plus-groepen
 Passend onderwijs
 Faciliteiten en
facilitair
 Sport
 Maatschappelijke
stages

 Bibliotheek op/in/bij
de school

 Maatschappelijk
betrokken
ondernemen vanuit
verenigingen
 Vrijwilligerspunt
 Vrijwilligers werven

 Gezamenlijke horeca
 Gezamenlijk beheer
 Betere faciliteiten

De Tweemaster



 Leesmonitor
 Trainingen
mediawijsheid
 Informatie zoeken:
begeleiden
 Leesbevorderingsactiviteiten
 Kennis leerlingen
gebruiken t.b.v.
andere
doelgroepen
 Taalvaardigheid
stimuleren
 Sport binnen de
gymlessen vanuit
de verenigingen
 BSO/BSA:
scholen/sport
samen
 Aantal lessen,
daarna langere
periode gratis
meedoen, daarna
pas lid
 Sportdagen vanuit
verschillende
verenigingen
 Talentontwikkeling

 Studeren in
bibliotheek
 Huiswerkbegeleiding
 Schrijvers
binnen halen

 Instructie
korfbalsport
 Samen inkopen

 O.b.v. thema’s
samenwerking
zoeken
 Uitwisselen van
informatie
 Stageplekken/
vrijwilligers

 Stages
 Delen van
hardware/
computerlokale
n
 Gezamenlijke
horeca

 Voorzieningen
voor onze leden

 Gezamenlijke
horeca

Flash Volleybal

