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Voor je ligt de handleiding Brede School die informatie geeft over de Brede School in de gemeente Lochem.  De 
Brede School wordt ondersteund door een team enthousiaste coaches die met veel passie voor hun specifieke 
vakgebieden (kunst en cultuur, welzijn, sport, gezondheid en lezen en mediawijsheid) samen het onderwijs 
verrijken. De handleiding hoort bij de poster die een overzicht biedt van alle activiteiten die je als school kan 
bestellen.  Lees de handleiding door, maar nog belangrijker: kies met je collega’s het meest passend aanbod 
voor jullie school. Via de QR-codes op de poster kun je over alle projecten meer informatie vinden.

Lees... In deze handleiding hoe het digitaal inschrijven
voor het aanbod heel gemakkelijk gaat.

Wie zijn wij? 
De Brede school Lochem is een samenwerkingsverband bestaande uit 16 basisscholen, Stichting Welzijn Lochem, 
Muzehof Centrum voor de Kunsten en de Graafschap bibliotheken en een groot netwerk van betrokken aanbieders. 

Uren, kosten en aanbod 
De coaches sport, jeugd, JOGG van Stichting Welzijn Lochem kunnen kosteloos 20 uur per schooljaar worden inge-
zet. Als scholen meer dan de 20 uur gebruik willen maken van de sport, jeugd of JOGG-coach dan is dat mogelijk 
voor een uurtarief van €72,50.

De cultuurcoach van de Muzehof kan kosteloos binnen het basisonderwijs worden ingezet voor informatie, advies 
en ontwikkeling van ideeën. Daarnaast doet iedere school mee met het basis cultuurmenu, waarin alle kunstdiscipli-
nes aan bod komen. Je kan het basis cultuurmenu aanvullen met een Kinderboekenweek-voorstelling, een erfgoed-
bezoek of een activiteit uit het overige cultuuraanbod voor 6 euro per activiteit. Iedere school én iedere klas kan 
zo zijn eigen tempo bepalen, prioriteiten stellen en thematische keuzes maken. Als je voor de hele school een extra 
component afneemt krijg je korting. Hoe meer extra componenten je voor de hele school kiest, hoe meer korting je 
krijgt. 

Soort menu                           Korting   Kosten 
Basis cultuurmenu  50%  € 5
Basismenu + 1 component 6 %  € 10,45
Basismenu + component 11 %  € 15,15
Basismenu + 3 component 17 %  € 19,09

Voor alle coaches en aanbieders geldt dat maatwerk mogelijk is. Neem daarvoor contact op met de coach of aanbie-
der via het aanbod wat vinden is op www.bslochem.nl 

Na inschrijving plannen we een afspraak om met de directeur of verantwoordelijke collega alle aangevraagde activi-
teiten in te plannen.



SPORT
Als sportcoaches handelen wij volgens onze visie op bewegingsonderwijs. Deze is als volgt geformuleerd: 
“SWL levert professionals die kwalitatief hoog bewegingsonderwijs aanbieden en zorgen voor een veilig 
pedagogisch beweegklimaat waarin de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen op motorisch, cognitief 
en sociaal-emotioneel vlak.” 

Dit doen we door onder andere diverse workshops en bijeenkomsten bij te wonen over het bewegingsonderwijs 
zodat wij ons blijven ontwikkelen en op de hoogte zijn van de nieuwste trends. Wij bieden in elke gymles meerdere 
differentiatiemogelijkheden aan zodat elke leerling op zijn of haar niveau mee kan doen en succeservaringen kan 
opdoen. Wij zien sport niet alleen als doel om motorische vaardigheden te verbeteren, maar zetten het juist ook in 
als middel om leerlingen cognitief uit te dagen en sociaal-emotioneel te laten groeien. 

JOGG
JOGG staat voor Jongeren op Gezond Gewicht. JOGG is een 
community-aanpak, die gezond eten en bewegen voor kin-
deren makkelijker en aantrekkelijker maakt. Het dient als 
een paraplu en zorgt voor samenhang tussen de activitei-
ten die we op dit gebied doen in onze gemeente. Hierdoor 
kunnen we meer bereiken voor en met de jeugd. 

Sinds 2015 is JOGG actief in Lochem. We maken de plekken waar 
veel kinderen komen gezonder. Zodat ze thuis, op school, of op 
hun sportvereniging meer bewegen en gezonder eten. Zo maken 
we gezond opgroeien de normaalste zaak van de wereld. 

NATUUR EN TECHNIEK
Ontdek de wereld om je heen. Kijken en kennismaken met mensen uit de praktijk en op onderzoek uitgaan. 
Kinderen gaan op onderzoek in hun directe omgeving samen met lokale aanbieders. Het biedt de mogelijkheid 
om talenten van kinderen (en leerkrachten) te ontdekken. 

Het programma draagt bij aan de ontwikkeling van de 21e -eeuwse vaardigheden voor kinderen en het onderwijs. 
Op onderzoek in de natuur, sterrenstelsel en naar duurzaamheidsvraagstukken, maar ook gewoon in de klas, met 
speciale ontdekleskisten. 

BURGERSCHAP 
Ontdek welke rol je zelf kunt hebben in de wereld om je heen. Burgerschapsvorming brengt jonge burgers (want 
dat zijn leerlingen immers!) de basiskennis, vaardigheden en houding bij die nodig zijn om een actieve rol te 
kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving. 

Die kennis komt niet alleen uit het boekje, maar wordt ook geleerd door te oefenen in de praktijk. Burgerschapsvorming 
is niet bedoeld om brave burgers voort te brengen. Democratisch burgerschap geeft recht op een afwijkende mening. Bij 
burgerschapsvorming denken we aan democratie en participatie. 



SOCIAAL EMOTIONELE ONTWIKKELING
Ontdek je eigen persoonlijkheid. De sociaal-emotionele ontwikkeling is de ontwikkeling van een eigen 
persoonlijkheid, overeenkomstig verwachtingen en gedragingen uit de sociale context. Bij de sociaal- 
emotionele ontwikkeling hoort onder andere het ontwikkelen van emoties, het zelfbeeld en het temperament 
van het kind. De sociaal-emotionele ontwikkeling is te splitsen in de sociale en de emotionele ontwikkeling. 

De sociale ontwikkeling omvat het krijgen van begrip voor andere mensen en het ontwikkelen van positief gedrag en 
vaardigheden ten opzichte van de medemens. Hier valt ook sociale cognitie onder. Dat wil zeggen dat het kind kennis 
heeft van omgangsregels en relaties tussen mensen. De emotionele ontwikkeling wil zeggen dat het kind leert om de 
gevoelens van zichzelf en anderen te begrijpen en om daar goed mee om te gaan. 

Deskundigheidsprogramma / 
procesbegeleiding route 
cultuureducatie
Naast het cultuurprogramma organiseert de cultuur coach een 
uitgebreid deskundigheidsprogramma op het gebied van kunst en 
cultuureducatie waarmee scholen en aanbieders zich verder kunnen 
ontwikkelen. 

Ook begeleid de cultuur coach de scholen die mee doen aan de route cultuur-
educatie om zich verder te ontwikkelen op het gebied van cultuureducatie.

Op www.muzehof.nl/cultuur-en-school kan je hier alles over vinden.

KUNST & CULTUUR 
Kunst en cultuur spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van leerlingen op de basisschool. Kinderen 
leren zichzelf en de wereld beter kennen door het maken en meemaken van kunst en cultuur. In een creatief 
proces kunnen ze gevoelens uiten, zich verwonderen en vaardigheden eigen maken. Deze ervaring leren ze 
begrijpen, analyseren en betekenis geven. 

Met cultuureducatie kan de leerkracht in het primair onderwijs leerlingen nog meer optimale kansen bieden en 
voldoende bagage meegeven voor een rijke toekomst. De cultuurcoaches helpen hierbij door het basis cultuurmenu, 
aanvullende inspirerend leerlijnen en lokale kunstenaars aan te bieden op scholen. Ze zijn beschikbaar voor advies 
om te juiste keuzes te maken voor een cultuurprogramma passend bij de school. Bijvoorbeeld de juiste kunstenaar 
of theatermaker voor de klas die de les of voorstelling perfect laten aansluiten bij het lesthema én bij de doorlopen-
de leerlijn. Ook een museumbezoek of een stadswandeling kan met de juiste verdieping hieraan verbonden worden. 
Hiervoor wordt een uitgebreid deskundigheidsprogramma op het gebied van kunst- en cultuureducatie georgani-
seerd, waarmee scholen en kunst- en cultuuraanbieders zich verder kunnen ontwikkelen. Ook begeleidt de cultuur-
coach de scholen die meedoen aan Cultuureducatie met Kwaliteit (vormgegeven in de Route Cultuureducatie) om 
zich verder te ontwikkelen op het gebied van cultuureducatie.

Op www.muzehof.nl/cultuur-en-school kan je hier alles over vinden. 



LEZEN EN MEDIAWIJSHEID
De gemeente Lochem zet sinds september 2012 combinatiefunctionarissen in. Een deel van de inzet wordt
gedaan door medewerkers van Graafschap bibliotheken. De gemeente Lochem heeft als een van de doelen:
het uitvoeren en/of ondersteunen van activiteiten gericht op leesbevordering en mediawijsheid door de
lees-mediacoach.

Deze activiteiten dragen bij aan:
•  Het vergroten van het lees plezier van kinderen;
•   Het voorkomen van taalachterstanden bij kinderen,
 dan wel het zo snel mogelijk aanpakken van deze
 achterstanden;
•  Het realiseren van een taalrijke omgeving voor kinderen;
•  Het verbeteren en vergroten van de woordenschat;
•    Het mediawijzer maken van kinderen en ouders door
 het vergroten van informatie-vaardigheden en 
 bewuster maken van de do’s en don’ts op het internet.

De Bibliotheek op school in een notendop:
•  Structurele samenwerking tussen school,
 bibliotheek, gemeente
•  Gericht op aantoonbare verbetering van lezen, taal,
 informatie- en mediavaardigheid van leerlingen

•   Jaarlijks lees- en mediaplan met doelen en
 activiteiten vormt het operationele uitgangspunt
•   Structurele aandacht voor lezen en mediawijsheid
 (ingeroosterd)
•  Goede schoolmediatheek die past bij de leerlingen
 van de school
•  Alle leerlingen lid van de bibliotheek
•  Goede samenwerking tussen kundige en opgeleide
 leescoördinator (school) en lees- mediacoach
 (bibliotheek)
•  Resultaten worden gemonitord en bijgestuurd
•  Betrekken van ouders bij de taal- en leesontwikkeling  
 van hun kind.

Meer info:
www.debibliotheekopschool.nl/onderwijs.html

Per school heeft de combinatiefunctionaris lezen en mediawijsheid 40 uren beschikbaar. Met de school wordt
overlegd hoe die uren worden ingezet. Daarvoor wordt jaarlijks, in juni, een plan van aanpak gemaakt. 
De leesmediacoach gaat in gesprek met de leescoördinator van de school, bespreekt wat er in het afgelopen
schooljaar is gedaan en geeft adviezen voor het nieuwe schooljaar. De school kan daarbij kiezen uit een aantal
activiteiten en materialen die aansluiten bij de kernconcepten of thema’s in de school.



WWW.BSLOCHEM.NL 
Bekijken en aanvragen Brede School programma Lochem. 
Ga naar de website www.bslochem.nl. Je ziet dan het volgende portalscherm. 

Via de buttons kun je het aanbod 
zien van de Muzehof (cultuur) en 
Stichting Welzijn Lochem (Sport, 
JOGG en Jeugdcoach) die allemaal 
op de poster staan. 

Via de filteropties aan de linker-
kant kun je zoeken, bijvoorbeeld 
op groep of thema. Of scan een 
QR-code en kom direct terecht bij 
het juiste thema met bijbehorende 
projecten zoals ze op de poster 
staan.

Door op een tegel te klikken krijg 
je alle detailinformatie van deze 
activiteit. 

Als je teruggaat naar de 
beginpagina kun je bovenin 
inloggen met je schoolcode en 
wachtwoord. Vervolgens kun je
je schoolgegevens controleren 
en aanvullen: 



Daarna kun je het jaarprogramma 
gaan invullen. Per groep kies 
je de gewenste 
programmaonderdelen: 

De uren voor de coaches van SWL worden automatisch berekend. De kosten voor het cultuurprogramma 
vul je samen met de coach van De Muzehof in. Ben je klaar, dan kun je de volledige aanvraag indienen. 

De items onder deskundigheidsbevordering, uitleenmateriaal en maatwerk kun je los van het jaarprogramma 
aanvragen.  Via Mijn School kun je het jaarprogramma en de planning opvragen, en wijzigingen doorvoeren: 



Aafje Hunink
Cultuurcoach/Programmamanager

a.hunink@muzehof.nl

06-28574516

Irma Harmsen
Jeugdcoach

i.harmsen@welzijnlochem.nl

06-50645669

Joyce Elshof
Sportcoach

j.elshof@welzijnlochem.nl

06-83897066

Hanny Polling
Lees/mediacoach

hanny.polling@graafschapbibliotheken.nl

06-10204845

Tim Pardijs
Cultuurcoach 

t.pardijs@muzehof.nl

06-14661504

Kees Damhuis
Sportcoach

k.damhuis@welzijnlochem.nl

06-45837294

Bjorn Klein Brinke
JOGG-regisseur

b.kleinbrinke@welzijnlochem.nl

06-82204747

Ilse Wonink
Coördinator Brede School

i.wonink@welzijnlochem.nl

06-82293247

Mandy Braakhekke
Lees/mediacoach

mandy.braakhekke@graafschapbilbliotheken.nl

06-31972928

Marjolijn Pezy
Sportcoach

m.pezy@welzijnlochem.nl

06-30571492

Ine Kamp
Coördinatie lees/mediaprogramma

ine.kamp@graafschapbibliotheken.nl

06-10200497

Volg ons

 bredeschoollochem

 /bredeschoollochem

 /muzehof-Centrum-voor-de-Kunsten

 /muzehof

 /graafschapbibliotheken

 /graafschapbibliotheken


