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Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de Brede 
school Maldensveld. In deze nieuwsbrief 
informeren wij alle betrokkenen bij deze brede 
school over wat een Brede school is, waar de 
Brede school Maldensveld voor staat, wie 
betrokken is en wat de plannen zijn voor de 
komende maanden. De nieuwsbrief zal 3 á 4 
keer per jaar verschijnen. Wij wensen u BREED 
leesplezier! 
 
De verbinding zoeken en verbonden zijn  
Stelt u zich eens een grote strik voor. Van links 
komt een zeer gekleurd lint vanuit basisschool 
‘De Regenboog’ en van rechts een vurig lint 
vanuit basisschool ‘De Vuurvogel’. In het 
midden leggen we een mooie knoop: ‘het kind 
centraal’. Daarbovenop een prachtige strik: De 
strik staat voor: opvang (kinderdagverblijf, 
voorschoolse -, tussenschoolse -, 
buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen) en 
voor verbinding. 
 
 
De Brede school in het algemeen 
Halverwege de jaren negentig werden in 
Groningen en Rotterdam de eerste scholen 
geopend volgens het Brede-schoolconcept: 
samenwerkingsverbanden binnen de sectoren 
onderwijs en welzijn. Deze scholen wilden een 
netwerk zijn van zorg en opvoeding met als 
doel het vergroten van ontwikkelingskansen 
van kinderen. In de loop van de jaren zijn er 
Brede scholen ontstaan in allerlei varianten. 
Vaak ligt het accent op onderwijs en educatie, 
vaak ook op zorg en welzijn of op het 
geïntegreerd aanpakken van 
dagarrangementen opvang en onderwijs. 
 
Hoe dan ook: de Brede school staat altijd voor 
een geïntegreerde aanpak om de 
ontwikkelingskansen van kinderen te 
verbeteren in hun diverse leefmilieus: het gezin, 
het kindercentrum of peuterspeelzaal, de 
opvang, de school en hun vrije tijd.  
 
De Brede school Maldensveld 
In 2005 heeft de gemeenteraad van Heumen 
het integraal huisvestingsplan en de brede  
 

schoolvisie vastgesteld. Door samenwerking in 
een Brede school willen partijen de onderwijs- 
en ontwikkelingskansen vergroten. Met dit 
uitgangspunt is in de gemeente Heumen 
gestart met de brede schoolvorming aan de 
Broeksingel in Malden en nu ook in 
Maldensveld. Inmiddels is er in iedere 
betrokken school (De Vuurvogel en De 
Regenboog) een peuterspeelzaal aanwezig. In 
Vuurvogel-1 is half november 2007 een 
buitenschoolse opvang (BSO) van KION 
gestart, waar kinderen van beide scholen 
worden opgevangen, naast de al aanwezige 
buitenschoolse opvang van KinOP. Daarnaast 
is er op beide scholen tussenschoolse opvang 
(TSO) voor kinderen die overblijven op school. 
Begin maart 2008 is er dagopvang (0-4 jaar) 
van KION  gestart in de Regenboog. Ook is er 
de mogelijkheid tot voorschoolse opvang.  
 
Al met al is voldoende aanbod aanwezig om te 
komen tot dagarrangementen van ochtend tot 
avond. Maar hiermee zijn we er nog niet. In het 
kader van de Brede school zullen we moeten 
komen tot intensieve samenwerking tussen alle 
betrokken partijen om de kinderen (en hun 
ouders) optimale mogelijkheden tot 
ontwikkeling, continuïteit  en een doorgaande 
pedagogische lijn te kunnen bieden. De eigen 
identiteit van de scholen blijft hierbij 
gewaarborgd. De verantwoordelijkheid ligt bij 
een stuurgroep. Inmiddels ligt er een plan van 
aanpak en is gestart met de uitvoering daarvan.  
 
 
Stuurgroep Brede school Maldensveld 
In de stuurgroep Brede school Maldensveld 
hebben de volgende personen zitting: 
Henk van de Berg, wethouder gemeente 
Heumen 
Karin Steiger, beleidsmedewerker gemeente 
Heumen 
Yolanda de Ridder, sectordirecteur KION  
Yvonne van de Rest, vestigingsmanager KION 
Thera Voshaar, vestigingsmanager KION 
Frans Geurts, directie Condor (Regenboog 
maakt deel uit van Condor) 
Toine Janssen, directie Conexus (De Vuurvogel 
maakt deel uit van Conexus) 
 
 



Doel en resultaat plan van aanpak Brede 
school Maldensveld 
Voor juli 2008 
 is duidelijk wat er al is aan samenwerking 

en afspraken, zowel op managementniveau 
als heel concreet op uitvoeringsniveau  

 is geïnventariseerd bij alle betrokkenen wat 
de wensen zijn ten aanzien van de 
samenwerking voor de toekomst. 

 is duidelijk wat de mogelijkheden zijn met 
betrekking tot dwarsverbanden tussen 
beide scholen 

 is duidelijk welke organisatie passend is bij 
deze constructie. 

 ligt er een communicatieplan. 
 is de uitkomst van bovenstaande vervat in 

een kadernotitie Brede School Maldensveld 
met een aantal voorstellen en 
aanbevelingen. 

 
Wie is betrokken bij de Brede school 
Maldensveld? 
Er zijn diverse organisaties op enigerlei wijze 
betrokken bij de Brede school Maldensveld. Op 
dit moment zijn dat de volgende organisaties: 
 De gemeente Heumen 
 Schoolbesturen Condor en Conexus 
 Kinderen, ouders en team van de 

basisscholen De Vuurvogel en De 
Regenboog 

 Kinderen, ouders en team van KION 
kindercentrum Drakesteyn: 
peuterspeelzalen, dagopvang, BSO en 
tussenschoolse opvang Nokki 

 Medewerkers van KinOP BSO 
 Bestuur en medewerkers van SBOV 

(tussenschoolse opvang De Vuurvogel) 
 
 
In de BREEDE wandelgangen… 
…is de naam voor de ‘Kick-off’ Brede school 
Maldensveld. 29 mei 2008 zal dit plaatsvinden 
op donderdagmiddag van 17.30 uur -19.00 uur. 
De kick-off is bedoeld voor ontmoeting en 
begroeting, informeren en communiceren van 
alle betrokken medewerkers in de Brede school 
Maldensveld. Een korte inleiding, een 
rondleiding en een hapje en een drankje horen 
hierbij. U krijgt hiervoor nog een uitnodiging. Wij 
hopen alle medewerkers te begroeten!  
 
 
 
 
 
 

Tot slot 
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding 
van bovenstaande informatie, dan kunt u 
terecht bij Jos van Helden of Anjo Mooren, 
directeuren van de beide basisscholen, Yvonne 
van de Rest, vestigingsmanager KION 
kindercentrum Drakesteyn, Thera Voshaar, 
vestigingsmanager peuterspeelzalen Heumen 
of bij Karin Kuiper, projectmedewerker Brede 
school Maldensveld. Zie onderaan de 
nieuwsbrief voor de contactgegevens. 
 
 
Met vriendelijke groet, namens de stuurgroep 
Brede school Maldensveld 
 
Karin Kuiper, projectmedewerker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contactgegevens 
 Jos van Helden, directeur De Vuurvogel, 

024-3580955, 
jos.vanhelden@devuurvogel.nl 

 Anjo Mooren, directeur De Regenboog, 
024-3581163, info@regenboogmalden.nl 

 Yvonne van de Rest, vestigingsmanager 
KION kindercentrum Drakesteyn, 06-
51370425, y.van.de.rest@kion.nl 

 Thera Voshaar, vestigingsmanager 
peuterspeelzalen Heumen, 06-51369299, 
t.voshaar@kion.nl 

 Karin Kuiper, projectmedewerker Brede 
school Maldensveld, k.kuiper@kion.nl 


