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Brochure
Brede School
Voor je ligt de brochure die informatie geeft over het aanbod van 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. Deze brochure biedt een overzicht van alle activiteiten die je als school kan bestellen. Lees de brochure door, maar nog belangrijker: kies met je collega’s het meest passend aanbod voor jullie school. Via de
QR-codes bij het aanbod kun je over alle projecten meer informatie vinden.

Lees in deze brochure 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 jeugd, JOGG en sport van Stichting Welzijn Lochem kunnen worden ingezet:
• Jeugdcoach 10 uur per school
• JOGG 8 uur per school
• Sportcoach beweegimpuls alle groepen 5 t/m 8 en Rots & Water alle groepen 7
Als scholen meer willen afnemen 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 kunstdisciplines aan bod komen. Je kan het basis cultuurmenu aanvullen met een Kinderboekenweek-voorstelling, een erfgoedbezoek 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
Basis cultuurmenu
Basismenu + 1 component
Basismenu + component
Basismenu + 3 component

Korting
50%
6%
11 %
17 %

Kosten
€5
€ 10,45
€ 15,15
€ 19,09

Voor alle coaches en aanbieders geldt dat maatwerk mogelijk is. Neem daarvoor contact op met de coach of aanbieder 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 activiteiten in te plannen.
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Kunst en 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 doorlopende 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 georganiseerd,

waarmee scholen en kunst- en cultuuraanbieders zich
verder kunnen ontwikkelen. Ook begeleidt de cultuurcoach 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.
Deskundigheidsprogramma / procesbegeleiding
route cultuureducatie
Naast het cultuurprogramma organiseert de cultuur
coach een uitgebreid deskundigheidsprogramma
voor leerkrachten 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 cultuureducatie om zich verder te
ontwikkelen op het gebied van cultuureducatie.
Op www.muzehof.nl/cultuur-en-school kan je hier alles
over vinden.

Bestel op:
bslochem.nl

Basis cultuurmenu
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Kies 2 onderdelen per klas, valt binnen het basismenu en kost 5 €
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Dans Voorstelling

Kleur beweegt je

Leth Dans

Erfgoed bezoek

De waterverzameling

Tessa Valstar

Muziektheater voorstelling

De Wraak van Lorre

Epos ensemble

Erfgoed bezoek

Op de thee bij de adellijke familie

Musea Zutphen

Beeldend workshop

BIJ-LES

Nicolette Berendsen

Dans Voorstelling

Hotel Hierwaardaar

De Dansers

Erfgoed bezoek

bewaard erfgoed

Mirjan Koldeweij

Literatuur project

Spoken Word 'mensen zeggen dingen'

Graafschap Bibliotheken

Multimedia workshop

Radio/Podcast feestje

Lex Landeweerd

Mee-doe-concert

Concert voor Rafiq

Phion

Erfgoed bezoek

Goed kijken scherp tekenen

Museum MORE

Erfgoed Reizen in de Tijd
Reizen in de Tijd is een doorlopende leerlijn Erfgoed die is ontwikkeld in Zutphen en Lochem voor groep 1 tot
8. De voorbereidende lessen worden aangeboden via het Gelderse platform www.reizenindetijd.nl. Via deze
leerlijn krijgen de leerlingen meer kennis over de omgeving van de school en dus uiteindelijk ook over hun
eigen achtergrond. De elf thema’s, waarbinnen erfgoed en cultuur centraal staan, zijn verdeeld over acht
leerjaren.
Ieder thema bestaat uit een aantal activiteiten: lessen in de klas die de leerkracht zelf uitvoert en een bezoek-les
onder leiding van een erfgoed professional in de klas of op locatie. De leerkracht kan zelf bepalen wat er wordt
behandeld en in welke volgorde. De thema’s zijn verbonden aan de les- en kerndoelen. Daarnaast sluiten ze aan bij
tijdvakken en canonvensters, die in de bestaande lesmethodes gebruikt worden. Doel is een doorlopende leerlijn
erfgoed geïntegreerd in het curriculum en met mogelijkheden tot verbindingen met andere kennisdomeinen.
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6 € per leerling. 6, 11 of 17 % korting bij afname van 1 of meer onderdelen voor de hele school
Thema: Dit ben ik

Wie ben jij?

Tessa Valstar

Thema: De Verzamelman

De verzamelaars

Musea Zutphen

Tony de verzameljongen

Museum STAAL

Thema: Mijn Familie

De waterverzameling

Tessa Valstar

Op bezoek bij Opa en Oma, hoor ik nou muziek

Tessa Valstar

Op de Thee bij een adelijke familie

Musea Zutphen

De Staring Stamboom

Museum STAAL

Thema: Museumassistent

Museumassistent

Musea Zutphen

Thema: Hoe woon jij?

Welkom in de Middeleeuwen

Erve Eme

Meer dan een Veilige plek

Huis Verwolde

Thuis Bij Herman

Museum Boer Kip

De boer op

Boerderij klein Graffel

eten op Verwolde

Huis Verwolde

Voedsel van vroeger

Erve Eme

Archeologie in de Klas

Erve Eme

In de Voetsporen van Henric

Musea Zutphen

Het koffertje van Staring

Museum STAAL

van Kaarsenkroon tot Kettingslot

Walburgiskerk

Bewaard Erfgoed

Mirjan Koldeweij

Ik zie mezelf ik zie jou

Musea Zutphen

Klokkenkunst

Wijnhuistoren

Goed kijken scherp tekenen

Museum MORE

De verborgen schat

Nieuwstadskerk

Oude kinderboeken vol verhalen

STOK

Orgelkids - zelf een orgel bouwen

Stadsorganist Lochem &
Stichting Hendrick Baderorgel

Thema: Je bent wat je eet

Thema: de Kroniek van

Thema: Kunstschatten

Thema: Mijn huis staat in

Thema: Om niet te vergeten

Kunstschatten van de Gudulakerk

Gudulakerk

Zoekdekking in Zutphen

Musea Zutphen

Bezoek aan Huis Verwolde

Huis Verwolde

Met droge voeten

Museum STAAL

Wederopbouw de nieuwe tijd

Mirjan Koldeweij

Max en de verdwenen stad

Het Gilde
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Kinderboekenweek voorstellingen
De Kinderboekenweek wordt elk jaar in oktober gehouden. Tijdens het tien dagen durende evenement zijn er
in het hele land allerlei activiteiten rond het kinderboek. Op grote schaal haken bibliotheken, het onderwijs,
boekhandels en culturele centra hierop in.
Het jaarlijks wisselende thema van de Kinderboekenweek dient als leidraad bij de organisatie
van de vele activiteiten. De Muzehof selecteert jaarlijks voorstellingen voor alle leeftijden die
aansluiten bij het thema van de Kinderboekenweek. Dit jaar is dat Gi-Ga-Groen!. De voorstellingen
worden vertoont tijdens de Kinderboekenweek tussen 5 en 16 oktober 2022. Doel is thematische
verbinding of koppeling met andere educatie en aansluiting bij een themaperiode.
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6 € per leerling. 6, 11 of 17 % korting bij afname van 1 of meer onderdelen voor de hele school
Muziek voorstelling

Olifantje in het bos

Epos Ensemble

Theater voorstelling

De snelste zebra van de wereld

Harro van Lien

Theater voorstelling

De Wolf is terug

Harro van Lien

Theater voorstelling

Het water is over de dijk

theaterloods-B

1 2 3 4 5 6 7 8

Overig cultuur aanbod
De school kan aanbod kiezen uit het totaalaanbod Cultuureducatie. Doel is vanuit eigen visie en beleid
kiezen van (lokaal) kwaliteitsaanbod voor verdieping of verbreding van cultuureducatie.
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6 € per leerling. 6, 10 of 17 % korting bij afname van 1 of meer onderdelen.
Alle disciplines
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Op maat

Cultuurcoach

Natuur Erfgoed

workshop

Bob de Bolwerck egel

Dat Bolweck

Muziek

workshop

PLAY in a DAY

Limai

Muziek

workshop

Sing a Song

Dewi Boddeke

Theater

vertelling

Wereld verteldag

Lokale vertellers

Beeldend

workshop

Beelden van speksteen

Mirjan Koldeweij

€

Beeldend

workshop

Boetseren met kneedwas

Monique Bosch

€

Museum

bezoek

Kroller Muller schoolkaart

Kroller Muller Museum

Multimedia

voorstelling

Luxor Filmtheater

Luxor Zutphen

Multimedia

workshop

Animatie workshop

Filmvoer

€

Theater

voorstelling

Interactieve theater voorstelling

Kamertheater Almen

€

Fotografie

project

SchaduwSpelen (basis van fotografie)

Heike Engel

€

Multimedia

workshop

Zootroop

Studio Z

Beeldend

workshop

Mijn tuin, jouw huis

Drawing Centre Diepenheim

Beeldend

workshop

Kunst met heel je lichaam

Drawing Centre Diepenheim

Multimedia

workshop

Radio/Podcast-feestje in de klas

Lex Landeweerd

Beeldend

bezoek

Les bij tentoonstelling

Dat Bolwerck

€
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6 € per leerling. 6, 10 of 17 % korting bij afname van 1 of meer onderdelen.
Muziektheater

voorstelling

Lejo ontdekt het orkest

Phion

Beeldend natuur

workshop

BIJ-LES

Nicolette Berendsen

Beeldende

workshop

Wondereiland

Rowena Peters

Dans workshop

workshop

DANS vanuit een thema

Dansstudio POP-UP

Beeldend natuur

workshop

MUSseum

Nicolette Berendsen

Beeldend

workshop

Kunnen planten praten?

Drawing Centre Diepenheim

Muziek

project (hele jaar)

Zingkwartier

Ellen Pieterse

Dans workshop

workshop

Werelddans

Joanne van't Hof

Circus workshop

workshop

Acrobatiek

Robin Broens

Circus workshop

workshop

Circus, jongeleren en presenteren

Bart Durant

Theater workshop

workshop

Improvisatietheater

Marij Verhaevert

Theater

vertelling

Sofie en de Kleine Prins

Gery Groot Zwaaftink

Theater

vertelling

Niet van snoepen hoor!

Ron Vernout

Dans workshop

workshop

Taal-en rekendans

Dansstudio POP-UP

Muziek

workshop

Vrolijke noten in de klas

De vrolijke noot

Muziek

workshop

Koning Bombanzi is jarig

Tessa Valstar

Beeldend

thema kist

Kus aai knuffel mij

Muzehof

Muziektheater

voorstelling

De Liedjeskist

Troef

Muziektheater

voorstelling

Verras de klas

Troef

Muziektheater

voorstelling

Belletje lellen

Troef

Theater

vertelling

Wereld van verhalen

Ailun (met les €)

Muziek

workshop

Wakker worden aan de slag

Tessa Valstar

Multimedia

workshop

ABC klassenposter

Held en bloem

€

Fotografie collage

project (4x)

Kijk mij dan! In de Doos

Heike Engel

€

Muziektheater

voorstelling

Niets te wensen

Troef

beeldend

workshop

RECYCLING Woord en Beeld

Nicolette Berendsen

Beeldend

workshop

Kijk Mijou!

Heike Engel

Muziek

workshop

Pbone workshop

Patrick de Heus

Erfgoed

workshop

Speurtocht

Dat Bolwerck

Beeldend

workshop

Toveren met metaal

De EtsXpress

Muziek

workshop

De swingende drumband uit Rio

Tessa Valstar

Muziek

workshop

Muzikaal monsterleed

Limai

Multimedia

workshop

Waar is Watte

Held en Bloem

Multimedia

workshop

Een klas vol vloggers

Studio Z

Multimedia

workshop

Level up

Studio Z

Dans

workshop

Urban dance (hiphop street dance)

Johannes Swart of Luuk ten Harkel

Beeldend

workshop

Cartoon ontwerpen

Studio Z

Theater

rondleiding

Rondleiding Hanzehof

Hanzehof Zutphen

Dans

workshop

Musicalondersteuning- en choreografie

Dansstudio POP-UP

Theater

vertelling

Verteller in de Klas

Gery Groot Zwaaftink

€

Theater

vertelling

80 jarige oorlog stad in het nauw

Gery Groot Zwaaftink

€

Multimedia

project (3x)

Je neus in de boter

Held en Bloem

€

Literatuur

project

Martine Letterie in de klas (thema oorlog)

Graafschap Bibliotheken

Literatuur

workshop

Spoken word 'mensen zeggen dingen'

Graafschap Bibliotheken

Literatuur

workshop

Dichter in de klas (meerpijs ja/nee)

Naomi Montroos

Muziek

workshop

Muzeparade

Muzecollectief

Beeldend

Bezoek

kleuren in het landschap

Musea Zutphen

Beeldend

Bezoek

van schelp tot schelpenkoepel

Musea Zutphen

Beeldend

workshop

kunstenaar in de klas

Rowena Peters

€

€

€

€

€

€

€
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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.
Kinderboekenweek
In bomen klimmen en diersporen zoeken in het bos,
zandkastelen maken of vliegeren op het strand, een hut
bouwen of picknicken in het park of vogels spotten en
een moestuintje maken in je eigen tuin. De natuur is
overal om ons heen. Buiten is er van alles te ontdekken
en te doen.
Er zijn heel veel boeken die kinderen helpen een echte
natuurheld te worden. Ga mee op avontuur om al het
moois van de natuur te zien! Leer over bijzonder dierenweetjes in informatieve boeken, dompel je onder in
spannende verhalen over woeste buitenavonturen of
verwonder je over prachtige natuurillustraties in
prentenboeken. Kom daarna mee naar buiten.
Ga samen met de bibliotheek de Gi-Ga-Groene uitdaging aan!
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natuur

De Groenuitdaging: zadenbommetjes en
verrassingstuintjes maken

graafschap bibliotheek

natuur

De Kennisuitdaging: Film met interactieve
quiz in ‘Klokhuisstijl’

graafschap bibliotheek

natuur

De Foto-uitdaging: Zaaien en stekken in de
klas, fotografeer het proces, Instawedstrijd

graafschap bibliotheek

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.
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sportactiviteit

Gymnastiek voor allen

OVERA

sportactiviteit

Kennismaking jazz/dansen

Brinio Lochem

sportactiviteit

kennismaking kinderyoga

Kinderyogatuin

€

sportactiviteit

Kennismaking kinderyoga

Liever Yoga

€

sportactiviteit

Kennismaking Tennis

LTC Lochem

sportactiviteit

Voetballen in je dorp

SJO Almen - Harfsen

€

sportactiviteit

Klimmen en klauteren onderbouw

Sportcoach Lochem

€

samenwerking

Coöperatieve spelen

Sportcoach Lochem

€

sportactiviteit

Pietengym

Sportcoach Lochem

sportactiviteit

Kennismaking Hockey

Hockeyclub Gorssel/Epse

weerbaarheid

Kickboksen

Sportcoach Lochem

€

sportactiviteit

Stoeispelen

Sportcoach Lochem

€

sportactiviteit

Kennismaking Tennis

LTC Gorssel

sportactiviteit

Kennismaking met tennis

TC Epse

sportactiviteit

Kennismaking gymnastiek/turnen

Brinio Lochem

sportactiviteit

WK volleybal lessen

Avanti volleybal

sportactiviteit

WK volleybal lessen

BVC73

sportactiviteit

WK volleybal lessen

VV Forza

fitheid

Beweegimpuls tijdens de gymles

Sportcoach Lochem

weerbaarheid

Rots & Water

Sportcoach Lochem

sportactiviteit

Table Stars

LTTC de Toekomst

zelfverdediging

Taekwondo

Taekwondo Oude Luttikhuis

€

sportactiviteit

Lochemse Sportdag

Sportcoach Lochem

sportactiviteit

Kennismaking met de kegelsport

Stichting Federatie Lochemse Kegelclubs

sportactiviteit

Kennismaking Bowls

t Overschotje

sportactiviteit

Kennismaking bridgen

Jump '85

€

Bestel op:
bslochem.nl
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Jogg-gezonde leefstijl
JOGG staat voor Jongeren op Gezond Gewicht. JOGG is een community-aanpak, die gezond eten
en bewegen voor kinderen makkelijker en aantrekkelijker maakt. Het dient als een paraplu
en zorgt voor samenhang tussen de activiteiten 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.
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gezonde leefstijl

Gezonde school vignet

JOGG regisseur

fitheid

The Daily Mile

JOGG regisseur

gezonde leefstijl

DrinkWater. De perfecte dorstlesser!

JOGG regisseur

sportactiviteit

Gezonde traktaties? Heel normaal!

JOGG regisseur

gezonde leefstijl

Groente...Dat kookt lekker!

JOGG regisseur
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Duurzaamheid, 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.’
Dit zijn 7 speciale kinderdoelen die horen bij de 17 SDG’s
( Substainable Development Goals ) welke de Verenigde Naties
hebben vastgesteld om de wereld een betere plek te maken in 2030.
Meer informatie is te vinden via:

Figuur 1: https://schooldagvandeduurzaamheid.nl/junior-global-goals/
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duurzaamheid

Slimme Slopers

Jeugdcoach Lochem

sterrenkunde

Sterrenwacht Phoenix

Sterrenwacht Phoenix

bewustwording

Weet van Water!

Weet van Water

duurzaamheid

Het Duurzame verlanglijstje

Jeugdcoach/Spectrum Elan

techniek

Werk in uitvoering

Jeugdcoach Lochem

€

natuur

Bodemdierensafari < Kinderboekenweek

IVN Noord-Midden Achterhoek

€

natuur

Buitenlesdag

IVN Noord-Midden Achterhoek

€

biologie

Aan de waterkant!

Hengelsportvereniging Laren-Lochem

natuur

Boomfeestdag

Circulus

bewustwording

Masterclass Duurzaamheid

Lochem Energie

biologie

Visles

Hengelsportvereniging Laren-Lochem

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.
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Onde
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bewustwording

Landelijke opschoondag

Opbouwwerk Emma Borggreve

bewustwording

Verkeersveiligheid

Veilig Verkeer NL

bewustwording

Smokey komt logeren

Jeugdcoach Lochem / Brandweer

dialect

Achterhooks veur blagen

Jeugdcoach Lochem

bewustwording

Budgetkids

Budgetcoach SWL

bewustwording

Jonge Helden

jonge mantelzorgers SWL

democratie

Terra Nova

Jeugdcoach Lochem

bewustwording

Expeditie internet

Jeugdcoach/jongerencoach

democratie

Democratie Fabriek

Jeugdcoach Lochem
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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 sociaalemotionele 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.
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haptonomie

Feel good workshop

Noam Shalgi

€

aanraking

Kindermassage

Bea Vukkink

€

meditatie

Mind Walk Kids – kind & natuur

Kinderyogatuin

€

meditatie

Mindfulness: Aandacht werkt, methode Eline Snel

Kinderyogatuin

€

meditatie

Mindfulness in de groep

Bea Vukkink

€

complimenten

Lieve woorden doosje

Bea Vukkink

€

talent

Schatgravers

Bea Vukkink

€

sexualiteit

Regenboogsoep

Jeugdcoach/jongerencoach
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Bestel op:
bslochem.nl

Leskisten en uitleenmateriaal
Het programma draagt bij aan de ontwikkeling van de 21e -eeuwse vaardigheden voor kinderen en
het onderwijs. Wil je als leerkracht zelf aan de slag in de klas? Dan kun je kiezen voor leskisten of
lesmateriaal gericht op diverse thema’s.
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gezondheid

Digitaal lespakket Slim met de Zon

KWF

natuur

Digitale leskist onkruid

Buitenspelen Natuurlijk / NatuurEducatieOnline

bewustwording

digitaal lespakket Clean-up

Opbouwwerk Emma Borggreve

sexualiteit

Kriebels in je buik

Jeugdcoach Lochem

gezondheid

Lesmateriaal GGD

GGD

natuur

Digitale leskist Bodemdiertjes

Buitenspelen Natuurlijk /
NatuurEducatieOnline

€

natuur

Digitale leskist rivierklei beesten maken

Buitenspelen Natuurlijk /
NatuurEducatieOnline

€

bewegen

Leskist beweegsels

Sportcoach Lochem

€

bewegen

Leskist Bewegend leren

Sportcoach Lochem

bewegen

Leskist sport- en spel

Sportcoach Lochem

techniek

Elektro bouwset

Jeugdcoach Lochem

bewegen

Freeplayer

Sportcoach Lochem

bewustwording

Leskist jonge mantelzorgers

jonge mantelzorgers SWL

€

€

Deskundigheidsbevordering
Dit zijn trainingen voor de leerkrachten en/of ouders. Sommigen kunnen ook ingezet worden voor de
bovenbouw groepen.
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haptonomie

Aanraking in de klas

Noam Shalgi

€

bewustwording

Beeldschermfit

Evelien van Dorth

€

bewegen

Kwaliteitsimpuls bewegingsonderwijs

Sportcoach Lochem

bewegen/natuur

Leerzaam spelen

Buitenspelen Natuurlijk

€

haptonomie

Lichaamstaal in de klas

Noam Shalgi

€

aanraking

Onderlinge kindermassage voor professionals

Bea Vukkink

€

gezonde leefstijl

Positieve gezondheid

Evelien van Dorth

€

concentratie

Prikkel verwerking

Marga van Outheusden

€

sexualiteit

Workshop Kriebels in je buik

GGD
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Handleiding aanvragen
Brede School programma
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 linkerkant 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:
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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:
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Aafje Hunink

Tim Pardijs

Ilse Wonink

Hanny Polling

Cultuurcoach/Programmamanager

Cultuurcoach

Coördinator Brede School

Lees/mediacoach

a.hunink@muzehof.nl

t.pardijs@muzehof.nl

i.wonink@welzijnlochem.nl

hanny.polling@graafschapbibliotheken.nl

06-28574516

06-14661504

06-82293247

06-10204845

Irma Harmsen

Kees Damhuis

Marjolijn Pezy

Ine Kamp

Jeugdcoach

Sportcoach

JOGG regisseur

Coördinatie lees/mediaprogramma

i.harmsen@welzijnlochem.nl

k.damhuis@welzijnlochem.nl

m.pezy@welzijnlochem.nl

ine.kamp@graafschapbibliotheken.nl

06-50645669

06-45837294

06-30571492

06-10200497

Volg ons
bredeschoollochem
/bredeschoollochem
/muzehof-Centrum-voor-de-Kunsten
/muzehof
/graafschapbibliotheken
/graafschapbibliotheken
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Joyce Elshof

Marielle Krabbenbos

Mandy Braakhekke

Sportcoach

Sportcoach

Lees/mediacoach

j.elshof@welzijnlochem.nl

m.krabbenbosch@welzijnlochem.nl

mandy.braakhekke@graafschapbilbliotheken.nl

06-83897066

06-50521648

06-31972928

