Brede Bossche School Boschveld
Hart voor je wijk, hart van je wijk

Wijkplein Boschveld

Buurthuis Boschveld

Kindcentrum Boschveld

Bewoners Boschveld

Professionals in Boschveld

Een BBS draagt bij aan het voorkomen van educatieve achterstand, het stimuleren van de
ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen en het voorkomen van voortijdig
schoolverlaten door een integrale aanpak.
Een BBS levert een bijdrage aan de verbetering van het leefklimaat en de sociale cohesie in
de wijk, verhoogt de participatie van wijkbewoners en wil alle doelgroepen in de wijk bereiken.
Een BBS levert een bijdrage aan de kwaliteit van het voorzieningenniveau (zowel in
gebouwelijke, voorwaardelijke als ook in inhoudelijke zin).
(uit Beleid Brede Bossche Scholen 2010-2014)

Als lokaal coördinator probeer ik bovenstaande uitgangspunten vorm te geven voor BBS
Boschveld. Dat betekent dat ik enerzijds probeer de samenwerking van betrokken partners in
de wijk te richten op het optimaliseren van schoolprestaties. Aan de andere kant vind ik het
belangrijk dat de BBS ook echt een voorziening voor de wijk wordt.
Een aantal van mijn taken wil ik toelichten:

Klankbordgroep/ betrokken bewoners
De afgelopen jaren is een groep bewoners steeds betrokken geweest bij de ontwikkeling van
de BBS. Een aantal leden is afgehaakt, de leden die over zijn gebleven willen betrokken
blijven. Brabant Wonen stelt deze betrokkenheid erg op prijs. Via de leden van de
Klankbordgroep, de oudercommissie en het Bewonersoverleg Boschveld zal ik bewoners zo
veel als mogelijk de ruimte bieden mee te denken over de BBS als hart van de wijk. Om dat
te bewerkstelligen zal in elke editie van de Wijkkrant voortaan een pagina met BBS nieuws
verschijnen.
Beraad van Beroepskrachten
Het Beraad van Beroepskrachten komt in 2012 4 keer bij elkaar voor een overleg, en er zal
minimaal een keer een themamiddag worden georganiseerd. Het belangrijkste agendapunt is
steeds het vaststellen van de pluspakketten. Tot op heden zijn de volgende pluspakketten
vastgesteld:
Kinderen maken muziek, Samen gezond in Boschveld, Boekenbende, Helden Gezocht,
Kinderkoken, Pagina in Wijkkrant, Bijdrage aan vrijwilligersfeest

Wijktheater
In januari heeft het Wijktheater Boschveld een doorstart gemaakt, de werkgroep heeft
besloten door te gaan, waarbij er voor gekozen is te gaan voor 4 voorstellingen waarbij de
school nauw wordt betrokken.

