
Intentieverklaring Brede School Boechorst te Noordwijk 

Door het ondertekenen van deze intentieverklaring verklaren de hierna genoemde besturen 
mee te werken aan de inhoudelijke realisatie van Brede School Boechorst te Noordwijk. 

Onderstaande partijen: 
- Het bestuur van de Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek te Voorhout 
- Het bestuur van de Sophia Stichting het Katholiek Basisonderwijs in de Duin- en 

Bollenstreek te Voorhout 
- Het bestuur van Kinderopvang Humanitas 
- Het bestuur van de Stichting Jeugd en Welzijn Bollenstreek 
- Het bestuur van de Wijkvereniging Boechorst 
- Het bestuur van Voetbalvereniging SJC te Noordwijk 
- Het bestuur van de Gemeente Noordwijk 

Overwegende dat: 
- het convenant het kader biedt voor deze intentieverklaring (zie hierna); 
- de uitwerking van het concept Bredeschool wordt beschreven in een jaarlijks (door de 

stuurgroep vast te stellen) activiteitenplan (PVA); 

Spreken de intentie uit: 
a) De realisatie van Brede School Boechorst te Noordwijk voortvarend ter hand te willen 

nemen; 
b) Door optimaal samen te werken een voorzieningenniveau te realiseren dat redelijkerwijs 

probeert te voldoen aan de behoeften en wensen van kinderen in Boechorst; 
c) Op een constructieve wijze een bijdrage te leveren aan de voorbereiding en uitvoering 

van de activiteiten die in het activiteitenplan geformuleerd worden. 
d) De evt. reguliere en/of projectmatige financiële middelen die de partijen ter beschikking 

hebben, efficiënt en doelmatig in te zetten op basis van gezamenlijk gedragen visie en 
doelen; 

Artikel 1: Stuurgroep 
Er is een stuurgroep Brede School Boechorst te Noordwijk ingesteld waaraan de volgende 
verantwoordelijkheden worden toegekend: 
- alle betrokken partijen te houden aan de afspraken die in de stuurgroep gemaakt zijn. 
- voorstellen te doen ter bevordering van de samenwerking tussen de deelnemers. 

Artikel 2: Regie 
De stuurgroep voert de regie van dit proces door middel van het vaststellen van een 
activiteitenplan. Dit activiteitenplan moet geaccordeerd worden door het besturenoverleg. 

Artikel 3: Evaluatie 
De evaluatie van de activiteiten wordt jaarlijks (medio juni) opgesteld door de stuurgroep en 
ter kennis gebracht van het besturenoverleg. 

Artikel 4: Duur Intentieverklaring 
Deze intentieverklaring wordt afgesloten voor de periode van 5 Jaar d.i. 01-01-2012 tot 31-
12-2016. Hierna wordt geëvalueerd of de doelen zijn bereikt en continuering gewenst is. 
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Artikel 5: Wijziging 
Indien zicli onvoorziene onnstandiglieden voordoen met betrekking tot de uitvoering van 
deze intentieverklaring treden partijen met elkaar in overleg om te overleggen in hoeverre 
de inhoud van deze intentieverl<laring aanpassing behoeft. 

Aldus overeengekomen te Noordwijk op maandag 6 februari 2012 

Namens 
- Het bestuur van de Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenjtreek te Voorhout, 

vertegenwoordigd door de heer C. Fikenscher 

Het bestuur van de Söphia Sti^htip^ i^et Katholiek Basisonderwijs in de Duin- en 
Bollenstre^iciè^orhoiA.yeiTtegenwoordigd door de heer P. Bongaerts 

Het bestuur van Kinderopvang Humanitas, vertegenwoordigd door de heer P. Djelan 

Het bestuur van de Stichting Jeugd en Welzijn Bollenstreek, vertegenwoordigd door de 
heerJ.GIen 

Het bestuur van de Wijkvereniging Boechorst, vertegenwoordigd door mevrouw N. van 
der Wal 

Het bestuur van Voetbalvereniging SJC,]|vertegenwoordigd door de heer B. Hendriks 

Het bestuur van de Gemeente Noordwijk, vertegenwoordigd door de heer M. Vroom 
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0.0 INLEIDING: 
Dit convenant regelt de wederzijdse afspral<en, verwachtingen en inspanningsverplichtingen 
tussen de deelnemers aan het Brede School Boechorst te Noordwijk. 

Het doel van dit convenant is het bekrachtigen van een integrale samenwerking en 
onderlinge afstemming om te komen tot een kwalitatief goed product (zie 4.0. Doelen) punt. 
De deelnemers zijn zich ervan bewust, dat het ondertekenen van dit convenant geen 
vrijblijvende zaak is. 

1.0. VISIE VAN DE RESPECTIEVELIJKE DEELNEMERS 
Het Kind staat centraal 
Wij willen kinderen optimale kansen bieden door het realiseren van een samenhangende 
doorgaande lijn (0-13 jarigen) op het gebied van ontwikkeling, opvoeding, sport en educatie 
binnen de school, de peuterspeelzalen, de naschoolse opvang, de kinderopvang, het gezin 
en in de vrije t i jd. Ouders/verzorgers spelen een belangrijke rol; zij blijven immers 
eindverantwoordelijk voor de opvoeding. 

Onder een samenhangende doorgaande lijn verstaan we samenwerking en afstemming 
tussen de verschillende netwerk-deelnemers binnen de Bredeschool (onderwijs, 
kinderopvang, peuterspeelzalen, wijkberaad en gemeente) om zo een optimale bundeling 
van systemen en werkwijzen te bewerkstelligen. 

Veiligheid 
De deelnemers spreken uit dat zij zich in willen spannen betreffende de veiligheid van de 
aan de aan hen toevertrouwde kinderen: de Bredeschool wil een veilig plek zijn voor 
kinderen en medewerkers. 

Pedagogisch klimaat 
Het (mede) begeleiden van kinderen in hun groei naar volwassenheid (pedagogische 
afstemming) is een wezenlijk onderdeel binnen de taken van de Bredeschool-deelnemers. 
Belangrijk is dat verworvenheden binnen de opvoeding door hun omgeving gewaardeerd, 
gestimuleerd en daardoor versterkt worden. 

Pedagogische afstemming tussen de diverse deelnemers van de Bredeschool is een vereiste: 
hiervoor zullen gezamenlijke vastgestelde pedagogische waarden leidend uitgangspunt 
worden. 

Communicatie 
Belangrijk element is de communicatie tussen de verschillende deelnemers binnen de 
Bredeschool. Hiertoe wordt een communicatieplan ontwikkeld. De deelnemers houden 
regelmatig overleg met elkaar (minimaal 4 keer per jaar en nader af te stemmen) om 
onderlinge afstemming te bereiken. 
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Buitenschoolse activiteiten (BSA) 
Wij streven naar een breed activiteitenaanbod voor l<inderen uit de wijl< Boechorst na 
schooltijd. Het doel van het aanbieden van deze naschoolse activiteiten is dat kinderen in 
aanraking kunnen komen met een breed scala van ontspannende culturele- en 
sportactiviteiten. 

Sociale cohesie 
De Brede School Boechorst te Noordwijk is voor alle kinderen toegankelijk en binnen deze 
Bredeschool werkt het basisonderwijs (Daltonschool Klaverweide en de RK Montessorischool 
Noordwijk), Kinderopvang Humanitas, Stichting Jeugd en Welzijn Bollenstreek, de 
Wijkvereniging en de voetbalclub SJC samen. Leerlingen/kinderen, ouders/verzorgers en 
medewerkers kunnen elkaar ontmoeten en van elkaar leren. 

Samenwerking 
Optimaal gebruik maken van de deskundigheid van alle betrokken deelnemers door 
structureel samen te werken in de organisatie van de Bredeschool. Wij streven naar 
onderlinge afstemming om een doelmatiger resultaat te verkrijgen. Wij stellen ons daarin 
flexibel op. 

Respect 
Respect voor elkaar, voor ieders werkwijze en vooral eigenheid is een voorwaarde voor 
samenwerking, dit wordt onder andere vertaald in een pedagogische visie waarbij 
lichamelijke en geestelijke gezondheid een belangrijke rol spelen. 

Verantwoordelijkheid 
Binnen de Bredeschool zijn de deelnemers direct verantwoordelijk voor de kinderen die bij 
de betreffende instelling ingeschreven staan. Binnen de stuurgroep van de Bredeschool zijn 
de gezamenlijke deelnemers verantwoordelijk voor het te voeren beleid. 

Gebouw 
Gezamenlijk wordt gebruik gemaakt van het gebouw/de ruimten waarin de Bredeschool 
Boechorst gevestigd is. Wij gaan efficiënt en doelmatig om met de toegekende ruimte en 
zoeken oplossingen voor gemeenschappelijk en specifiek gebruik. 

2.0. UITGANGSPUNTEIM 
De uitgangspunten van de Brede School Boechorst te Noordwijk zijn terug te vinden in resp. 
de beleidsvisies van alle deelnemende deelnemers. 

3.0. DOELGROEPEN 
De Brede School Boechorst te Noordwijk is primair gericht op kinderen uit de wijk Boechorst 
(primair in de leeftijd van 0-13 jaar), hun ouders/verzorgers en de overige bewoners. 
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4.0. DOELEN 
De activiteiten van de samenwerl<ende deelnemers zijn gerelateerd aan een aantal 
belangrijke thema's, namelijk: 
1. Het kind staat binnen de Brede School centraal. 
2. Er wordt gestreefd naar het creëren van een veilige omgeving. 
3. De kinderen worden ondersteund bij hun ontwikkeling (o.a. door de pedagogische 

samenwerking tussen de verschillende deelnemers). 
4. Het stimuleren van de ontwikkeling van sociale vaardigheden is een belangrijk 

onderdeel. Sociale cohesie, waaronder o.a. samenwerking tussen kinderen en 
volwassenen, staat hierbij centraal. 

5. Heel belangrijk wordt gevonden dat kinderen goed leren samenwerken. Ook in de vrije 
situatie (tijdens sport, e.d.) 

6. De Brede School Boechorst versterkt de sociale binding en de betrokkenheid met de 
buurt. 

7. Er is vanzelfsprekend veel aandacht voor educatie, sociale vaardigheden, 
sport&recreatie, kunst en cultuur; 

5.0. GEZAMENLIJKE PEDAGOGISCHE VISIE 
Wij gaan met elkaar om op basis van wederzijds respect voor kind en volwassenen. 
Wij zijn enthousiasmerend en positiefin onze benadering. 
We hebben respect voor identiteit en eigenheid. 
Wij conformeren ons aan onze gezamenlijk afgesproken huisregels en verwachten dit ook 
van een ieder die gebruik maakt van de locatie. 
Wij bieden een omgeving waar veiligheid en geborgenheid centraal staan. 

De specifieke activiteiten en/of (deel)projecten zullen in aparte bijlagen worden beschreven, 
en zijn ondergeschikt aan dit convenant. 

6.0. CONVENANTAFSPRAKEN 
Op grond van de visie, uitgangspunten en doelstellingen verplichten deelnemers zich tot het 
realiseren van Brede School Boechorst te Noordwijk door middel van het uitvoeren van het 
Convenant en het maken van aanvullende afspraken op detailniveau. 

De deelnemers onderschrijven de integrale manier van werken, het activeren en laten 
participeren van de bewoners. Zij staan borg voor de benodigde personele inzet in de 
voorbereidende fase bij het realiseren van overleg- en werkgroepen. 

In de uitvoerende fase, zullen zij vanuit het te voeren eigen beleid zorgdragen voor de juiste 
professionals, c.q. vrijwilligers, op de juiste plaats en middelen ter beschikking stellen voor 
een adequate uitvoering en samenwerking op de werkvloer. De deelnemers zullen hun 
reguliere activiteiten en middelen, zoals deze passen binnen hun vigerende beleidsnotities, 
inbrengen in het programma van de Bredeschool. 

Elk jaar wordt door de deelnemers een activiteitenplan opgesteld. Indien relevant wordt 
daaraan een begroting gekoppeld. Deelnemers aan de Bredeschool accepteren een 
inhoudelijke aansturing door de stuurgroep Brede School Boechorst zonder dat er extra 
kosten in rekening worden gebracht. 
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Aldus overeengekomen te Noordwijk op maandag 6 februari 2012 

Namens 
- Het bestuur van de Stichting Openbaar Basisonderwijs Puin- en Bollenstreel< te Voorhout, 

vertegenwoordigd door de heer C. Fil<enscher 

- Het bestuur 
Bollenstree 

van de SophisT Stichting het KatJ^sl̂ iek Basisonderwijs in de Duin- en 
hout, vertegenwoordigd ci6qrjé heer P. Bongaerts 

Het bestuur van Kir\dep3pvang Htnfiahltas, vertegenwoordigd door de heer P. Djelan 
,., ^ „ ^ _ " ^ ^ - ^ 

Het bestuur vap de Stichting Jeugd en Welzijn Bollenstreek, vertegenwoordigd door de 
heerJ.GIen 

I 
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Het bestuur va^ de Wijkvereniging Boechorst, vertegenwoordigd door mevrouw N. van 
der Wal 
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