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Brede School Nieuwland – extra info
• Vrienden van het Huizeke: Vereniging van Armen het woord nemen  met focus op onderwijs

- Schoolpoortcontacten
o Vroeger schoolpoortcontacten op Sint-Joris via middelen Koning Boudewijnstichting

- Nu: alleen schoolpoortcontacten op Sint-Lucas 

- Huiswerkbegeleiding: ouder en kind zijn aanwezig. Geen echte huiswerkklas.
o Project is gestopt want geen vrijwilligers genoeg

- Toeleiden van ouders naar Ludo of Ludo leidt ouders toe naar het Huizeke.

- Ervaringsdeskundige Ann die getuigt over haar ervaring in onderwijs
o 10 jaar terug: samen armoedebeleid uitgedacht en uitgewerkt

• Samen tegen onbetaalde facturen

- Werkt breder dan hun naam

- Vorming met schoolteams ‘hoe voorkom je onbetaalde facturen?’

- Traject ‘Hoe pak je armoede op school aan?’





BS Papageno – extra info

• Aaron, ervaringsdeskundige armoede van OCB, werkt op school 
armoedebeleid uit.

• Zoco stuurt de ouders door naar bredeschoolcoördinator met vragen 
over vrije tijd/welzijn.

• Directie staat ook elke dag aan schoolpoort en verwijst ouders door 
waar nodig.







BS Jette (De Verrekijker en Essegem)

• Wandeling voor zorgcoördinatoren en andere geïnteresseerde scholen langs sociale instanties 
(OCMW, gemeente,…) m.b.t. kortingstarieven, sociale tarieven…

• Bezoek met zorgcoördinatoren scholen aan het CAW Jette
-> inzicht krijgen in elkaars werking: met welke problematieken wordt de school geconfronteerd, 
hoe kan CAW daarbij helpen

• Netwerkdag
• Werkgroep welzijn – onderwijs

-> nood: inzicht verkrijgen in sociale instanties
• Werkgroep ouderbetrokkenheid: uitwisseling tussen scholen adhv praktijkvoorbeelden
• Werkgroep update sociale gids van Jette i.s.m. dienst sociaal leven Jette 
• Werkgroep warme transitie: overgang van crèche naar school



BS Jette (De Verrekijker en Essegem) (2)

• Deelname aan opendeurdagen sociale instanties Jette 
-> welke samenwerkingsverbanden kunnen worden opgestart

• Deelname van bscoo aan “Coördination social’: overlegplatform met verschillende sociale 
organisaties

• Samenwerking met Internal Jette (preventiedienst)

• Geefboxen/ruilkasten

• Workshops gezond ontbijt voor ouders in scholen



BS De Vlotte Babbel (Koekelberg)

• Ontmoetingsmoment ‘warme transitie’: overgang van kinderdagverblijven voor scholen/klassen
-> project Hopon waarbij BS Koekberg en BroM in betrokken worden

• Good practices uitwisselen en kennismaking
-> doel: verschillende opvoedings-, welzijnpartners samenbrengen om op een constructieve manier succesverhalen te 
delen om vervolgens te kunnen toepassen in eigen werking.

• Partners: scholen, kinderdagverbliojven, Hopon, Kind en Gezin…

• Nood: voor veel kinderen is de overstap naar basisonderwijs/secundaire scholen te groot



Organisatie netwerkdag onderwijs- welzijn/ 
ontmoetingsmoment/ welzijnsmarkt…
BS Nieuwland en BS Buiten De Lijntjes – Brede School Zorgt voor Zorg

• Doelpubliek: zorgco’s, leerlingbegeleiders van lagere scholen en secundaire scholen, 
kinderdagverblijven, voorschoolse en buitenschoolse opvang en welzijnsorganisaties…

• Vooraf: bevraging van zoco’s: welke organisaties ken je al? Welke niet?
• In samenwerking met Kenniscentrum Welzijn – Werken – Zorg

• Ontwikkelen van methodiek: Persona
• Nadenken over aanwezigheid welke partners en hun rol

• 4 ontmoetingstafels met verschillende sociale organisaties:
- Uitleg werking van 1 sociale organisatie
- Deze sociale organisatie krijgt in het tweede deel van deze dag ook de kans om naar anderen te 

luisteren. (Op deze manier ontvangen zij ook info en doen ze niet alleen hun verhaal) 



BS Flamingo- Wonderwijs
• OCMW legt uit over uitleendienst en sociale kruidenier

• Speeddate tussen partners

• Namiddag: casussen worden interdisciplinair besproken

BroM – Ontmoetingsmoment Welzijn
• Doel: Elkaar leren kennen-> ontmoeten en informeren

• Welzijnsmarkt: organisaties stellen zichzelf voor via een standje

• VGC legt uit wat welzijn is.

• Rondetafelgesprekken: organisaties stellen zich voor in groepjes van 5/6

• Ism Kenniscentrum

• Elk jaar zal er een ontmoeting tussen BS en welzijn georganiseerd worden



Hoe werkt 
de Brede School

samen 
met 

zorgcoördinator(en)
?

BS Nieuwland
- Informeel contact met zorgcoördinatoren

- Zorgco stuurt ouders met vragen of noden rond 
welzijn/vrije tijd door naar bscoo

- Bscoo gaat samen met de ouders naar lokale 
organisaties of organisaties op de schoolsite.

BroM
- Bscoo organiseert een uitwisseling tussen zorgco, OCB, 
CLB en Bscoo: wat doet elke partner op school?



Uitdagingen
- Geen welzijnspartners in de buurt

- Sommige sociale organisaties voelen zich momenteel 
overbevraagd door bscoo om zich voor te stellen op 
welzijnsmarkten/ontmoetingsmomenten

Varia

Kenniscentrum WWZ (Welzijn – Werken – Zorg)
- Ondersteunde BroM Nieuw en Historisch Molenbeek, BS Buiten 

De Lijntjes en BS Nieuwland bij het ontwikkelen van hun 
netwerkdag rond welzijn.

- Ontwikkelde methodiek ‘Persona’ om casussen met 
verschillende organisaties te bespreken

Coordination sociale des Marolles/ Laken/Jette
- Netwerk van Franstalige sociale partners 

https://social.brussels/
- Sociale kaart met Nederlandstalige en Franstalige partners in 
Brussel


