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Community school in de Breedte
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Elke dag nieuwsgierig
Kinderen leren op een natuurlijke manier. Ze zijn
nieuwsgierig, elke dag. Een heerlijke manier om de
wereld om je heen te ontdekken en te leren begrijpen.
We hebben onderwijs en opvang op de Community
school steeds meer samen ingericht om de kinderen
hierbij te begeleiden. Ik ben er trots op dat we dit met
de drie betrokken partijen hebben bereikt. We hebben
leuke talentvolle kinderen op de Community school en
als we onze krachten en middelen bundelen kunnen we
nog meer.
Waar we onze schouders onder moeten zetten? Laten
we het Community Learning Center echt maken tot het
hart van het gebouw en daarop inzetten met onderwijs
en kinderopvang samen. Zo bieden we alle kinderen een
rijke omgeving.
Met trots kijk ik terug nu ik met pensioen ga. Ik ben
dan ook blij met dit boekje dat laat zien
wat we hebben bereikt en welke
stappen we willen zetten. Ik
geef met vertrouwen het
stokje door!

Margot
Andriessen

Directeur Klavertje vier
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Ontdek de Community school in de Breedte
De Community School is voor kinderen van 0 tot 13 jaar dé plek om met
elkaar te groeien. In de wijk Floriande-Zuid in Hoofddorp ligt ons gebouw ‘In
de Breedte’. Kernpartners van In de Breedte zijn de basisscholen Klavertje
vier en De Brandaris en hun bestuur Meer Primair, en kindercentrum
Mirakels van de Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer. Elke dag komen
1200 kinderen naar de Community school! Voor deze kinderen in de wijk
bundelen wij onze krachten.
Waar staan we voor?
- Samen voor kinderen in het hart van de wijk
- Opvang en onderwijs in één gebouw
- Veilig en vertrouwd voor álle kinderen van 0 tot 13 jaar
- Brede ontwikkeling
- Wereldburgerschap en internationalisering
Verbindende factor
De Community school is een verbindende factor in een wijk met culturele
diversiteit. We willen bijdragen aan samenhang en gelijke kansen. We
organiseren activiteiten met sport, cultuur en muziek na schooltijd en
in de wijk. Dit doen we in samenwerking met ouders, buurtbewoners,
ondernemers en organisaties in de wijk.
Internationalisering
We hebben een internationaal accent: kinderen ontdekken de wereld en
maken kennis met een tweede taal.
Met wie werken we ook samen?
-

Haarlemmermeer Lyceum
De Bibliotheek Haarlemmermeer
Pier K
NMCX Centrum voor Duurzaamheid
MeerWaarde
Gemeente Haarlemmermeer

-

Zorginstellingen
Winkeliersvereniging
Sportverenigingen en Sportservice
Organisaties voor kunst en cultuur
EarlyBird, Nuffic en Erasmus+

Onderwijs & opvang onder één dak: Samen staan we sterk!
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Community Learning Center
Met het Community Learning Center
wil de Community school een leer- en
leefgemeenschap zijn. Een plek waar
kinderen kunnen ontdekken, koken, sporten,
dansen, muziek maken, lezen, rekenen,
leren. We geven ruimte aan creatieve ideeën.
Kinderen en leerkrachten leren en werken
samen met betrokkenen uit de wijk. Kinderen
experimenteren met samen leren, samen
leven en samen werken.

kookstudio
&
gezonde
leefstijl

wetenschap
&
techniek:
ontdeklab
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Vandaag leren, spelen en
ontwikkelen voor morgen
Stichting Meer Primair en Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer (SKH)
werken in de gemeente Haarlemmermeer intensief samen aan kindcentra.
De Community school is er daar één van! Doel is kinderen optimaal voor te
bereiden op de toekomst. Een toekomst waarin duurzaamheid, het tegengaan
van ongelijkheid en het optimaal gebruiken van talenten van groot belang
zijn. Bij de Community school zetten we nu nieuwe stappen om dit waar te
maken: het Community Learning Center én een nieuw managementteam. Dit
team staat in de startblokken om de Community school verder te brengen:
“Vandaag leren, spelen en ontwikkelen voor morgen.”

sport
&
beweging

huiswerkbegeleiding

muziek
&
dans

José Brussé

Projectleider Community Learning Center
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Niet alleen kinderen...
... genieten van de Community school,
ook de mensen die met de kinderen
werken! We werken al veel met elkaar
samen. Als ik iets regel, denk ik: kan de
andere partij daar ook profijt van hebben?
Net zoals je aan je buren denkt, denk je aan de
anderen in de Community school.

Wouter Koops

Conciërge CBS De Brandaris

Muziek om talenten te laten zien
Waar ik in de Community school trots op ben is dat we met muziek andere
talenten van de kinderen laten zien. Dat doen we met de inzet van de docenten van
Pier K. Zij verzorgen het muziekonderwijs bij ons en ook muziekactiviteiten op de
bso. Zo pakken we met elkaar de aandacht hiervoor op: Klavertje vier, de
Brandaris en de muziekbso. De kinderen komen in aanraking met
allerlei muziekinstrumenten en ze treden op voor de ouders.
Zo willen we de waarde van muziek uitdragen.
Het is dan ook niet zo gek dat ik mijn schouders wil
zetten onder een gezamenlijk muzieklokaal. Ik wil
me sterk maken voor een lokaal met een mooi
podium, met goed licht en geluid, een muzieklab
dat je gezamenlijk kunt gebruiken. Hier kunnen
we samen werken aan talent voor muziek!

Sandra Butter

Leerkracht groep 3 en jaarteamcoördinator
Klavertje vier
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Sport en bewegen:
plezier voorop
Bij de Community school is er veel om trots op te zijn. Zo ben ik
trots op het hele aanbod van sport en bewegen binnen de Community
school. Daar zijn vakleerkrachten aan de slag en werken we samen met
sportverenigingen voor turnen, voetbal, volleybal, handbal, tennis, noem
maar op.
En dan is er natuurlijk de sportbso. Hier kunnen kinderen kennis maken met
allerlei sporten: basketbal, voetbal, hockey, handbal, tennis en ga zo maar door! Of
ze doen spelletjes, zoals tikkertje, trefbal of pionnenroof. De kinderen kunnen zich hier helemaal
uitleven: plezier staat voorop!
Waar ik de schouders onder wil zetten? Dat is een heleboel, maar nu vooral het ontwikkelen van
het Community Learning Center voor de bso en de scholen. Daarmee willen we echt dat alle
kinderen van 0 tot 13 jaar met plezier mee doen!

Susan Stoffer

Leidinggevende Mirakels

Aandacht met Baby-Sensi®
We zijn trots op onze opvang voor de jongsten in een
kleine groep: Baby-Sensi®. Hier staan rust, aandacht
en optimale ontwikkeling centraal. We werken
met vaste pedagogisch medewerkers met veel
baby-ervaring en speciale baby-training. Met eigen
activiteiten stimuleren we zintuigen, motoriek,
taalontwikkeling en sociaal-emotionele aspecten.
We bewegen op muziek en spelen met veertjes,
knuffels, muziekinstrumenten, boekjes en houten
speelgoed. Dit is bijzondere opvang voor baby’s!
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Samen iets moois bieden
Waar ik het meest trots op ben? Dat is de peuter-kleutergroep! Dat is
goed voor kinderen en ouders. De kinderen in groep 1 en 2 leren dat ze de
‘kleine’ kinderen kunnen helpen. Zo werken we aan hun sociaal-emotionele
vaardigheden. De peuters, die een ochtend in de week op school komen kijken,
maken daarna een goede start in het onderwijs. Het is rustiger voor ze, minder
overweldigend. De peuter-kleutergroep is een reden voor ouders om hun kind
op Mirakels te doen. Hun kind maakt dan bij de overstap naar school een zachtere
landing.
Mijn schouders wil ik zetten onder een Klusgroep! Samen met Klavertje vier en Mirakels niet alleen een
Plusgroep opzetten voor de kinderen die meer lesstof aankunnen, maar ook een Klusgroep voor kinderen
die meer talent hebben voor praktische activiteiten. Als we dat met elkaar doen, hoef je het niet alleen uit te
zoeken, maar kun je de kinderen van alle drie de organisaties iets moois bieden.

Inge Linssen

Internationalisering
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Mad Science

Community school in de Breedte
Dit is een samenwerking van Meer Primair en SKH
juni 2021
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vroeg Engels

duurzaamheid

wereldburgerschap

Wat is er nog meer om te ontdekken?

wetenschap
en techniek

Groepsleerkracht en bouwcoördinator groep 1 en 2 De Brandaris

