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De gemeente Moerdijk is zeer ambitieus als het om ‘brede scholen’ gaat. 
Het doel is om van alle basisscholen ‘brede scholen’ te maken. 
De basisschool ‘De Regenboog’ heeft samen met haar collega-scholen deze 
uitdaging opgepakt. Met hulp van het schoolbestuur, de gemeente en partners om 
ons heen zijn we aan de slag gegaan.  
 
In dit Visiedocument en Werkplan presenteren we onze activiteiten en plannen 
met als partners::  

 basisschool De Regenboog; 
 de plaatselijke kerken;  
 Surplus Welzijn; 
 Marktplaats cultuureducatie Halderberge Moerdijk; 
 Combinatiefunctionaris Sport & Buurtsportcoaches; 
 Centrum Jeugd en Gezin Moerdijk (CJG); 
 Particuliere aanbieders voor wat betreft Remedial Teaching en 

ondersteuning als Rekencoach 
 Toneelvereniging Plankenkoorts 
 

Tegelijk staan we te trappelen om in de toekomst ook op andere vlakken onze 
brede school uit te breiden. Denk hierbij aan creatieve workshops (muziek) en 
een naschoolse wetenschapsclub (Mad Science).  
 
Voor ons is duidelijk: Breed is Beter! 
 
  

Voorwoord  

Wat is een brede school ? 

In Moerdijk heeft de ‘Stuurgroep Jeugd en Onderwijs’ voor een omschrijving 
(definitie) voor De Brede School Moerdijk gezorgd.  
Een brede school in Moerdijk:  

 heeft als doel de ontwikkeling van kinderen te stimuleren; 
 met hulp van activiteiten op het gebied van zorg, opvang en verrijking; 
 heeft als doel leefbaarheid in kernen en wijken te stimuleren;  
 met als uitgangspunt een gestructureerde samenwerking op basis van 

een visiedocument en werkplan;  
 waarbij ouderbetrokkenheid en ook betrokkenheid vanuit kern en 

wijk is gerealiseerd;  
 en neemt deel aan het lokaal Overleg Brede Scholen Moerdijk.  

 

‘Er is geen discussie 
over onze focus: het 
kind staat centraal’ 
 
 

 
 

 

http://www.google.nl/imgres?q=brede+school&start=241&um=1&hl=nl&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4SUNC_nlNL395NL396&biw=1336&bih=613&tbm=isch&tbnid=RbEJkfd_kaUr-M:&imgrefurl=http://alentas.nl/?page_id=21&docid=KA39lz4cujRQsM&imgurl=http://alentas.nl/wp-content/uploads/2011/05/brede_school.jpg&w=406&h=336&ei=0UOgToayNsmaOprP3YwF&zoom=1&chk=sbg


 

Samen bouwen aan de nieuwe 
school … 
 

 
 
 
…  samen  Cupcakes’ verkopen aan de 
wijk .. 
 

 
 
 
… en samen spelen in de zandbak .’ 

 

 
 
 
… of met  de ‘spelletjes-praat-paal’ 

 

 

Werkplan 2014 / 2015 

Op onze school dragen wij uit dat dat je samen heel veel kunt bereiken.  
Onze visie is niet voor niets: Samen leren, samen werken, samen vieren. 
In deze schoolvisie zit de brede schoolvisie verweven. Onze ambitie is een 
school te zijn waar kinderen met plezier naar toe gaan om zich in een veilige 
omgeving te ontwikkelen. Met alle betrokkenen: de leerkrachten, de ouders en 
de partners van de brede school werken wij samen aan die ontwikkeling. 
 
Samen leren 
We leren onze kinderen zelf verantwoordelijk te zijn voor hun ontwikkeling en 
we leren hen eigen keuzes te maken.  
 
Samen werken 
Samen met alle betrokkenen (waaronder de ouders) nemen we de 
verantwoordelijkheid voor een breed aanbod waarin de kinderen zich optimaal 
kunnen ontwikkelen. 
 
Samen vieren 
Door samen te vieren uiten we onze verbondenheid met en betrokkenheid op 
elkaar. 
 
De kinderen leven in de samenleving en ‘maken’ met ons die samenleving. Wij 
bereiden de kinderen daar op voor door de samenleving in de school te halen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Een open speelplein 
Het speelplein van de Regenboog is dagelijks open voor alle kinderen uit de 
buurt van 15.00 tot 17.30 uur. Op dit moment is een werkgroep van ouders en 
teamleden aan het bekijken hoe we het schoolplein verder kunnen inrichten. 
We hebben vorig schooljaar verschillende acties gehouden om geld in te 
zamelen voor een mooi speel- en klimtoestel. Met behulp van één van de ouders 
die een hoveniersbedrijf heeft, is er een mooie tekening gemaakt van een groen 
schoolplein. Met natuurlijke materialen wordt er een uitdagende speelplek 
gemaakt die de kinderen enthousiasmeert tot fantasierijk spel. Het streven is 
deze plannen in het schooljaar 2014-2015 te realiseren. Zo hopen we het 
schoolplein nog aantrekkelijker te maken voor de kinderen.  
 

Workshops kindertoneel met vereniging Plankenkoorts 
Toneelvereniging Plankenkoorts is een kleine vereniging uit Zevenbergschen-
Hoek die al ruim 25 jaar bestaat.  Zij spelen voornamelijk voor kinderen.  
Onlangs is het idee ontstaan om een workshop ‘kindertoneel’ op te zetten. ‘Zelf 
op het podium staan, dat is toch het mooiste wat er is’. Tijdens deze workshops 
bereiden de kinderen (uit groep 3 en 4) samen een toneelstukje voor. Er is 
hierbij ook aandacht voor jezelf durven te laten zien , respect hebben voor 
elkaar, samen iets bereiken, emoties tonen. Natuurlijk is er ook ruimte voor 
eigen inbreng van de kinderen.   
 
 

Onze visie, onze overtuiging   

 



 

  

Samen met de kerk 
 
Regenboogdienst 
Eenmaal per jaar, meestal in september, is de school betrokken bij de 
organisatie van een jeugddienst in de kerk. De school draagt het thema voor 
en hier wordt in de voorafgaande weken met alle groepen over nagedacht. 
Alle kinderen brengen ideeën in, maken gebeden en gedichten en 
knutselwerkjes en er worden liedjes ingestudeerd. De kinderen hebben een 
grote inbreng in de viering. Hierbij zijn ouders, belangstellenden en 
gemeenteleden welkom.  
 
Vakantiebijbelclub 
Tijdens de herfstvakantie is er in de Nederlands Hervormde Kerk een 
vakantiebijbelclub. Gedurende 2 à 3 dagdelen doen de kinderen gezellige 
activiteiten rondom een Bijbelverhaal. Ze leren liedjes, knutselen, luisteren 
naar verhalen, kijken naar de poppenkast en er worden pannenkoeken 
gegeten. De vakantiebijbelclub wordt afgesloten met een jeugddienst op de 
laatste zondag van de herfstvakantie.  
 
Kerst: lichtjestocht door de wijk 
Elk jaar heeft de Regenboog een grote kerstviering in de week voorafgaande 
aan de Kerst. De viering start met een gezamenlijke maaltijd van leerlingen, 
ouders, leerkrachten en andere personeelsleden van de school. Vervolgens is 
er een kerstmusical, voorbereid door een kerstwerkgroep van de leraren. Alle 
groepen leveren een bijdrage aan de musical. Als het donker geworden is gaan 
we lopend door de wijk, waarbij alle kinderen en ouders lichtjes bij zich 
hebben.  Het einddoel van de wandeling is de Nederlands Hervormde kerk 
waar de kerstviering plaatsvindt.  
 
 

Sporten op school: buurtsportcoaches & Moerdijkfit 
 
Naast onze wekelijkse gymlessen in de speelzaak (groepen 1 en 2) en De 
Lindonk  (3 t/m 8) is onze school ook aangesloten bij MoerdijkFit. Dit doen 
wij om kinderen zoveel mogelijk in beweging te laten zijn. Ook komen ze op 
deze wijze in aanraking met verschillende sporten en verenigingen. De 
afgelopen periode hebben we tijdens onze gymlessen kennis gemaakt met 
tennis, judo en hockey.  We gaan daar zeker mee door!  Daarnaast kunnen 
onze kinderen in elke schoolvakantie deelnemen aan de zogenaamde 
schooltoernooien die georganiseerd worden door Zevenbergse sport-
verenigingen. 
Op de website: http://www.moerdijkfit4kids.nl/ staat informatie over 
sporten gericht op kinderen. 
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Lichtjes tocht door de wijk 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.moerdijkfit4kids.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=3r6m3c5GwRp2PM&tbnid=sAfT2It-Bt3vfM:&ved=0CAgQjRw&url=http://www.hollandsekids.nl/flevo/leuke-dingen-doen/lichtjestocht-de-wierden-almere&ei=cXCoUoqFK6OJ0AX-pIEw&psig=AFQjCNF6_oVZ1fZYp_oxegyRIl45J-8NDg&ust=1386856945755000


 

 

Remedial Teaching  
 
De Regenboog biedt sinds kort naschoolse remedial teaching aan. Er is een 
aanbod in de ruimte van de school alsook een aanbod buiten de school, vlak in 
de buurt . In overleg met de ouders en de leerkrachten wordt het doel en de 
inhoud van de remedial teaching voor ieder kind apart bepaald. De lessen 
worden altijd individueel gegeven. Aan deze lessen na schooltijd zijn kosten 
verbonden.  
We kennen twee gecertificeerde aanbieders:  
- Liesbeth den Toom, zie: www.praktijkdentoom.nl   
- Maartje Kersbergen, zie www.rteenstapvooruit.nl 
 
Nadere info bij directie. 
 
 

Een rekencoach voor extra ondersteuning 
 
Rekenen is en blijft een belangrijke vaardigheid. Jong en oud, thuis of op 
straat: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen is dagelijkse kost. 
Scholen doen hun uiterste best om kinderen in hun leerweg het rekenen bij te 
brengen. Toch blijft het voor sommige kinderen een stevige hobbel die maar 
moeizaam genomen wordt. Aanvullend op het klassikale onderwijs kan extra 
ondersteuning nodig zijn. Zeker als daar thuis weinig mogelijkheden voor zijn. 
Op basisschool De Regenboog is er nu een mogelijkheid om de hulp van een 
rekencoach in te schakelen.  

Uit ervaring is gebleken is dat ‘maatwerk’ 
hierbij de beste garantie op succes geeft. We 
arrangeren overleg tussen de ouders, de 
leerkracht en de rekencoach. Gaan we stof nog 
een keer doornemen, of gewoon lekker oefenen. 
Met leuke voorbeelden. Samen bepalen we de 
lesduur en het lesmoment (de momenten) in de 
week. De lessen worden in ieder geval gegeven 
na schooltijd in een klaslokaal, zodat we in alle 
rust kunnen werken. Dat kan zowel 1-op-1, als 
in groepjes van maximaal 4 kinderen.  
 
Nadere info bij directie. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Naschools aanbod   

 
 

Adres 

Brede School De Regenboog 
Regenboogstraat 1 

4761 ZX  Zevenbergen 
Tel: 0168 325997 

info@regenboogzvb.nl 
www.regenboogzvb.nl 
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Productie 
De productie van dit visieplan is 

mogelijk gemaakt door  
gemeente Moerdijk 
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