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Samenwerking tussen Bs Papageno en BS De Witloofkinderen
 BS De Witloofkinderen (Ragna): BS voor alle kinderen in 

Nederlandstalig onderwijs in Evere.

 BS Papageno (Eline): Brede School rond basisschool 
Papageno

 Samenwerking:

- gemeenschappelijke stuurgroep met alle bovenlokale 
partners. In deze stuurgroep worden armoedecijfers 
besproken, bedenken van gemeenschappelijke acties…

- BS Papageno organiseert een denkgroep met organisaties 
uit de buurt. Ragna maakt hier deel van uit.

- actie ‘Expeditie Evere’: ontmoetingsdag van alle 
leerkrachten van Evere met als doel de buurt en elkaar te 
leren kennen.

- organisatie van buitenspeeldag gebeurt door BS De 
Witloofkinderen. Eline neemt deel aan de voorbereidende 
denkdag en werkt ook actief mee op deze dag. Per actie is 
uitgeschreven wie welke rol heeft.



Samenwerking tussen BS Helmet, BS Noord en BS De Kriek

 BS Helmet (Barbra) : BS van basisschool Champagnat,…) 

 BS Noord (Els):  Brede School van basisschool Sint-Lucas), 

 BS De Kriek (Erika): Brede School van basisschool De Kriek

 BS Paviljoen (Alix): BS van basischool Paviljoen

Elk met hun eigen stuurgroep (3 keer per schooljaar)

 Samenwerking:

- opstellen van VT-kalender

- Algemene vergadering: 2 keer per jaar: partners uit welzijn, VT, 
sportdienst, andere basisscholen,  GC De Kriekelaar, Huis van 
het Kind, Good Planet, Huis van Emancipatie, 
gemeentediensten, pedagogische begeleidingsdienst, cubelco, 
bib,…
o Werkten rond de droomvraag: Waar willen we naar toe 

met BS in de toekomst? 
o Thema’s voor de volgende twee jaar: infrastructuur en 

ruimte in het hoofd van kinderen
o De drie bscoo denken na hoe ze de rol van de gemeente 

kunnen versterken binnen de Algemene Vergadering: 
wens dat de gemeente de organisatie overneemt.

o Momenteel een beurtrol (Erika, Els, Barbra) organiseren 
dit om de beurt.



Samenwerking tussen BS Laken en BS De Haven
• BS De Haven (Lore): Brede School op campus van Sint-Ursula. Heeft 

een dagelijks bestuur en maandelijks campusoverleg

• BS Laken (Marianne, nu Koen): 1 school Nekkersdal, bib, Ibo, sport 
(partners op de Nekkersdal-site), Jeugd en Stad en Lore zetelen in de 
6wekelijkse stuurgroep

• Samenwerking:

- twee à driewekelijks overleg tussen Marianne en Lore: klankbord, 
uitwerken van acties, samenwerken van acties

- organiseren van Platform Brede School Laken (Huis van het Kind, 
OCMW, alle scholen…): 1 keer per trimester rond volgende thema’s:
o rondje Laken Nieuws
o speeddate: soms los of rond thema’s
o initiëren van samenwerkingen, leggen van linken. Methodiek: 

‘ik heb nood aan’ en ‘ ik heb te bieden’
o buurtwandeling: bezoeken van nieuwe projecten (vb. OCMW)
o input voor actieplan
o methodiek ‘de droomvraag’ (geïnspireerd op partneroverleg 

BroM)
o evalueren van het Platform en input voor volgend thema’s

- Organiseren van werkgroepen

- nemen samen deel aan overleg Huis van het Kind



Samenwerking tussen BS Hartje Anderlecht, BS Kuregem, BS 
Lucerna
 BS Lucerna (Nawal)

 BS Kuregem (Mohamed):  heeft ook 
werkgroepen rond thema’s

 BS Hartje Anderlecht (Rina en Lien)

Iedereen heeft een aparte stuurgroep waar alle 
andere bscoo in zetelen.

 Samenwerking

- 6wekelijks overleg: delen van problemen, 
frustraties, intervisie… + uitwerken van acties 
(netwerkdag, grappeling, buitenspeeldag, 
voetbaltoernooi)

-> acties op bovenlokaal niveau

- Netwerkdag Anderlecht ism Huis van het Kind

- bedenking: veel aparte stuurgroepen (teveel?), 
maar belangrijk om eigenheid te behouden



Samenwerking tussen BS Hartje Anderlecht, BS Kuregem, BS 
Lucerna



Samenwerking tussen BS Buiten De Lijntjes en BS Nieuwland

 Brede School Buiten De Lijntjes (Lore VDB)

 BS Nieuwland (Ludo)

Beide BS’en zijn actief op een site: ze bestaan uit een 
basisschool waar een aantal VT-organisaties zitten.

 Samenwerking (sinds dit schooljaar)

- werken aan een schoolbrochure rond Breed Leren, 
VT- brochure

- delen van vrijwilligers

- gemeenschappelijke acties: grappeling, veldloop en 
opendeur

- ontmoetingsmoment welzijn – onderwijs: ook 
andere scholen uit 1000 Brussel worden 
uitgenodigd.

- wens: meer Brusselbreed werken, uit de site 
breken. 



Samenwerking BroM Nieuw Molenbeek en BroM Historisch en 
Maritiem Molenbeek en BS De Vlotte Babbel
 BroM Nieuw Molenbeek (Evi) : 5 scholen en partners, tewerkgesteld binnen vzw De 

Molenketjes

 BroM Historisch en Maritiem Molenbeek (Yuri): 8 scholen en partners, 
tewerkgesteld binnen vzw d’Broej

Gemeenschappelijke stuurgroep: scholen uit beide regio’s, bovenlokale partners

 Samenwerking 

- Partneroverleg:  elke partner in netwerk engageert zich voor 1 partneroverleg 
(zoals voorgeschreven in de engagementsverklaring) 

- samen organiseren van evenementen: Buitengewoon, Buitenspeeldag

- ontmoetingsmomenten tussen welzijnspartners, tussen leerkrachten, over breed 
leren

- beurtrol voor deelname aan externe overleggen, AV’s van andere organisaties

- wekelijks overleg: afstemming en uitwisseling, taakverdeling

- eigenheid: elk heeft eigen projecten/initiatieven met betrokken scholen.

- deelname aan netoverschrijdende directievergadering: twee keer per jaar, 
georganiseerd door de gemeente. BroM wordt ook uitgenodigd en kan een 
agendapunt binnenbrengen.

 Samenwerking tussen BS BroM Nieuw, BS Historisch en BS Koekelberg

- website met vrijetijdsaanbod

- samen organiseren van  evenementen zoals Ezelsoor en Play, grappeling, overleg 
Huis van het Kind


