
 

 

 

  

Samenwerken aan een optimale ontwikkeling 

in het basisonderwijs 

 

Kind, ouder en professional in hun kracht 

 

 

 



 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Inleiding 

 

In dit document is het aanbod opgenomen dat beschikbaar is voor leerling, gezin en school. Het is bedoeld voor de professionals in  

en rond de school. 

 

Het aanbod valt onder de tredes 1 tot en met 3 (zie de afbeelding op deze pagina en voor uitgebreidere informatie het uitvoerings-

programma ‘Jong in Waalwijk’): algemeen collectief, algemeen selectief en indicatie-vrije zorg. 

 

De tredestructuur geeft aan welke inzet bij welke ‘zorgzwaarte’ past. Het doel van het aanbod op tredes 1 tot en met 3: 

- zorgen dat kinderen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen; 

- het voorkomen van zwaardere zorg en ondersteuning (trede 4 – maatwerk: geïndiceerde jeugdhulp). 

 

We proberen ‘achter de schermen’ het aanbod en de contactgegevens actueel te houden, dit doen we via https://waalwijktaalrijk.nl/ 

Voor vragen, opmerkingen of wijzigingen kun je contact opnemen met Patricia Butter (pbutter@waalwijk.nl) 

 

 

 

 

 
 

 

https://waalwijktaalrijk.nl/
mailto:pbutter@waalwijk.nl


 

 

 

Trede 

 

Jong in Waalwijk (t/m 2027) 

 

 

Doelgroep  

 

Doel  

 

Contact voor school 

 

Contact voor gezin 

1 Rots & Water door 

buurtsportcoaches 

Alle groepen Alle kinderen krijgen tijdens de basisschoolperiode minimaal 1x 

een weerbaarheidstraining aangeboden.  

 

Jan Posthumus  

jan.posthumus@beweegburo.nl 

 

nvt 

1 Webinars en trainingen m.b.t. 

opvoeding  
 

Ouders Ouders informeren over thema’s die spelen in de opvoeding. Sietske Algera 

s.algera@ggdhvb.nl  

nvt  

1 Bijeenkomst Brug naar de Brugklas  Groep 8 Leerlingen voorbereiden op het VO door voorlichting en 
workshops m.b.t. diverse thema’s.  

 

Marleen Graumans 
marleengraumans@tavenu.nl  

nvt  

1 Als je uit elkaar gaat  

 

Ouders die uit elkaar 

gaan/ zijn 

Ondersteuning rondom het thema scheiden. 

 

 

infowaalwijk@contourdetwern.nl infowaalwijk@contourdetwern.nl 

2 Kinderen scheiden mee 

https://www.waalwijzer.nl/de-

kinderen-scheiden-mee 

 

Groep 2 t/m 8 Het programma geeft kinderen en ouders handvatten om met 

alle veranderingen om te gaan. 

 

teamwijz@waalwijk.nl 

 

teamwijz@waalwijk.nl 

1 Acties gezonde school m.b.t. thema 

welbevinden 

Alle groepen Alle scholen zijn optimaal ingericht waar het gaat over het 

thema gezonde school en welbevinden. 

 

Sietske Algera  

s.algera@ggdhvb.nl  

nvt 

1 Voorlichtingen door Halt  Groepen 7 en 8 Voorlichtingen over o.a. digitale weerbaarheid, groepsdruk, 

social media en ondermijning.  

 

Agnes Blom 

a.blom@halt.nl 

nvt  

3 Nog in te richten: jeugdprofessionals 

op trede 3 

Kinderen die meer 

ondersteuning nodig 
hebben  

 

Inzet van jeugdprofessionals, die complexere casuïstiek 

(indicatievrij) oppakken. 

Ilona Vink 

ivink@waalwijk.nl 

ntb 

1 Nog in te richten:  

bevorderen mentale gezondheid van 

kinderen 

 

Alle kinderen en hun 

omgeving 

Mentale gezondheid van kinderen bevorderen door inzet vanuit 

mindfulness en welbevinden.  

Ilona Vink 

ivink@waalwijk.nl 

ntb 

2 Mogelijk in te richten na afronding 

NPO: weerbaarheids-, sova-en 

brugklastraining 

 

ntb ntb Ilona Vink 

ivink@waalwijk.nl 

ntb 

 

Trede 

 

Ondersteuning divers 

 

 

Doelgroep 

 

Doel 

 

 

Contact voor school 

 

Contact voor gezin 

1 Jeugdfonds Sport & Cultuur 

www.jeugdfondssportencultuur.nl 

 

Inkomen ouders tot 

120% bijstandsnorm 

Bijdrage voor deelname aan een culturele- of sportactiviteit 

(contributie) en voor sportkleding. 

 

info@waalwijk.nl 

 

info@waalwijk.nl 

 

1 PasWijzer 

https://paswijzer.waalwijk.nl/ 
 

Inkomen ouders tot 

110% bijstandsnorm 
 

Voor deelname aan sport, cultuur, recreatie en educatie (let op: 

aanvullend op voorliggende voorziening). 

info@waalwijk.nl 

 

info@waalwijk.nl 

 

1 Hulp bij Geldzorgen 

https://www.waalwijzer.nl/schulden 

 

Alle inwoners Bij geldzorgen in te zetten ter ondersteuning. info@waalwijk.nl 

 

info@waalwijk.nl 

 

1 Speelgoedbank  

www.speelgoedbank-waalwijk.nl 

 

Financieel kwetsbare 

gezinnen 

 

1x per maand speelgoed, leesboek, knuffel uitzoeken. zanddonkunited@hotmail.com 

 

zanddonkunited@hotmail.com 

 

2 Stichting de Strohalm 

www.destrohalm.nl 

Financieel kwetsbare 

gezinnen 

Noodhulp op basis van maatwerk, als er geen/ onvoldoende hulp 

is van officiële instanties. 

info@destrohalm.nl 

 

info@destrohalm.nl 

 

 

1 Go Healthy Alle groepen 

 

Op school en in de klas werken aan een gezonde leeromgeving. 

  

Edwin Kleiboer 

ekleiboer@waalwijk.nl 

 

nvt 

mailto:s.algera@ggdhvb.nl
mailto:marleengraumans@tavenu.nl
https://www.waalwijzer.nl/de-kinderen-scheiden-mee
https://www.waalwijzer.nl/de-kinderen-scheiden-mee
mailto:teamwijz@waalwijk.nl
mailto:s.algera@ggdhvb.nl
mailto:a.blom@halt.nl
http://www.jeugdfondssportencultuur.nl/
https://paswijzer.waalwijk.nl/
mailto:info@waalwijk.nl
mailto:info@waalwijk.nl
https://www.waalwijzer.nl/schulden
mailto:info@waalwijk.nl
mailto:info@waalwijk.nl
http://www.speelgoedbank-waalwijk.nl/
mailto:zanddonkunited@hotmail.com


 

 

3 Scheidingsadviesteam (SAT) Leerkrachten en IB-ers 

 

Complexe problematiek rondom scheiden bespreken met 

professionals en juristen (1x per 3 weken digitaal overleg). 

 

Tanja van Stappershoef 

tvanstappershoef@waalwijk.nl 

nvt 

2 

 

Opvoedondersteuning Ouders Ondersteuning van gezinnen in de opvoeding. 

 

 

Dulcie Koevoets 

dulciekoevoets@contourdetwern.nl 

nvt  

1 Scoren voor Gezondheid  

 

Groep 6 Stimuleren van een gezonde leefstijl, stimuleren om structureel 

te (blijven) sporten in clubverband. 

 

Ellen Maas 

Ellen.maas@rkcwaalwijk.nl 

nvt 

1 RKC Waalwijk Derby Cup 

 

Groep 7 en 8 Straatvoetbalcompetitie om de sociale cohesie in de wijk te 

stimuleren en de deelnemers normen en waarden bijbrengen. 

 

Ellen Maas 

Ellen.maas@rkcwaalwijk.nl 

nvt 

1 Ieder1Gelijk 

 

Groep 7 en 8 Bespreekbaar maken van antidiscriminatie, pesten en respect in 

de klas. 

 

Ellen Maas 

Ellen.maas@rkcwaalwijk.nl 

nvt 

1 Scoor voor een boek 
 

Leerlingen groep 5 en 
6 en hun gezinnen 

9 weken lang – spelenderwijs - boeken lezen: vergroten van het 
leesplezier en verbeteren van de leesvaardigheid en het 

begrijpend lezen. 

  

Ank Joosen  
ankjoosen@bibliotheekmb.nl 

en Lees-mediaconsulent op school 

nvt 
 

 

 

Trede 

 

VVE-Waalwijk Taalrijk 

 

Doelgroep 

 

  

Doel  

 

Contact voor school 

 

Contact voor gezin 

2 Taalimpuls PO 

https://waalwijktaalrijk.nl/onderwer

pen/taalimpuls-po/ 

Leerlingen groep 1-2-

3-5 met (kans op) een 

taalachterstand en 

professionals 

 

Verbeteren en aanleren van abstracte begrippen/ woordenschat 

om instructies te kunnen begrijpen. Vergroten deskundigheid 

leerkrachten. 

Annemarie Bruurmijn 

annemariebruurmijn@leerrijk.nl 

en taalexpert op school 

nvt 

2 Ondersteuning nieuwkomers  

https://waalwijktaalrijk.nl/wp-

content/uploads/2022/11/221114-

brochure-nieuwkomers-versie-juni-
2022.pdf 

Leerlingen die niet of 

nauwelijks in het 

Nederlands 

aanspreekbaar zijn en 
professionals 

Gericht op: zelfredzaamheid, basiswoordenschat, beginnende 

geletterdheid, leren lezen, begrijpend lezen, schooltaal-woorden 

en taalgericht zaakvakonderwijs.  

 
 

 

Annemarie Bruurmijn 

annemariebruurmijn@leerrijk.nl 

en taalexpert op school 

nvt 

2 Zomerschool Ontdekweek 

https://waalwijktaalrijk.nl/onderwer

pen/zomerschool/ 

Leerlingen groep 4, 5, 

6 waarvoor extra 

taalaanbod/ 

onderzoekend leren 

een meerwaarde is 

 

Taal en woordenschat uitbreiden, verkleinen van zomerdip, 

interesse en plezier in lezen, verbinding met kunst, bewegen, 

techniek en taal. Ouders stimuleren om met kind naar 

bibliotheek te gaan. 

 

Guinevere Janssen 

infoteresiaschool@leerrijk.nl 

infoteresiaschool@leerrijk.nl 

2 Pilot Naschools taalaanbod op BS 

Baardwijk 

Leerlingen groep 7 en 

8 (plus ouders) met 

taalachterstand en die 

uitstromen op VMBO-
niveau 

 

Extra taalactiviteiten: woordenschat, uitdrukkingsvaardigheid en 

leesbegrip m.b.v. werkwijze Textreflex.  

Marlies Beeks 

marliesbeeks@ziggo.nl 

nvt 

1 Lees- en media avontuur/ 

de Bibliotheek op School 

https://waalwijktaalrijk.nl/onderwer

pen/lees-en-media-avontuur/ 

 

Alle groepen, 

leerkrachten en 

ouders 

 

 

Bevorderen leesplezier en leesmotivatie, leesniveau verhogen, 

vinden van betrouwbare informatie op internet, bewustwording 

van gedrag op social-media. Ouders bewust maken van hun rol 

bij leesplezier. Leerkrachten: trainingen, coaching en advies op 

het gebied van leesbevordering en digitale geletterdheid. 

 

Ank Joosen 

ankjoosen@bibliotheekmb.nl 

en lees-mediaconsulent op school 

lees-mediaconsulent op school 

2 TOV (Thuisondersteuning met  

Vrijwilligers) en TOV Samen 

https://waalwijktaalrijk.nl/onderwer

pen/steun-bij-opvoeden-3/ 

Groep 1 t/m 5 en 

ouders 

TOV: ondersteuning van ouder/ kind om hen zelfvertrouwen te 

geven en te helpen bij kleine (opvoed-taal-spel)vragen.  

TOV Samen: bijeenkomsten ter ondersteuning van ouders 

rondom opvoed-, taal- en ontwikkelingsvragen.  

 

Dulcie Koevoets 

dulciekoevoets@contourdetwern.nl 

en contactpersoon CdT op locatie 

infowaalwijk@contourdetwern.nl 

mailto:annemariebruurmijn@leerrijk.nl
mailto:annemariebruurmijn@leerrijk.nl
mailto:ankjoosen@bibliotheekmb.nl
https://waalwijktaalrijk.nl/onderwerpen/steun-bij-opvoeden-3/
https://waalwijktaalrijk.nl/onderwerpen/steun-bij-opvoeden-3/
mailto:Dulciekoevoets@contourdetwern.nl


 

 

  

1 De Verteltas 

https://waalwijktaalrijk.nl/onderwer

pen/verteltas/ 

 

Groep 1 t/m 3 en 

ouders 

Leesomgeving versterken en de taalontwikkeling van kinderen 

en hun ouders stimuleren. Ouders raken meer betrokken en er 

ontstaat een betere samenwerking tussen school en gezin. 

Dulcie Koevoets 

dulciekoevoets@contourdetwern.nl 

en coördinator Verteltas op locatie 

infowaalwijk@contourdetwern.nl 

1 Cultuureducatie  

https://www.kunstencentrumwaalwij

k.nl/primair-onderwijs 

 

 

Alle groepen en 

leerkrachten  

 

Leerlingen maken d.m.v. activiteiten kennis met kunst en 

cultuur, versterken van cultuuronderwijs binnen de school. 

 

 

Susanne Vreeburg 

s.vreeburg@kunstencentrumwaalwijk.nl 

en intermediair op locatie en vanuit school 

ICC-er 

nvt 

1 De Cultuur Loper  

https://www.kunstencentrumwaalwij

k.nl/cultuureducatie-met-kwaliteit 

Alle groepen en 

leerkrachten 

Werken aan samenhangend en betekenisvol cultuuronderwijs. Susanne Vreeburg 

s.vreeburg@kunstencentrumwaalwijk.nl 

en intermediair op locatie en vanuit school 
ICC-er 

 

nvt 

 

Trede 

 

NPO (t/m schooljaar 24-25) 

 

 

Doelgroep 

 

Doel  

 

Contact voor school  

 

Contact voor gezin 

2 Sta Sterk training 

 

Groep 1 t/m 8, 

geselecteerde 

leerlingen 

 

Versterken sociale en weerbare vaardigheden. Marloes van Tetering 

marloes@marloeszie.nl 

nvt 

2 Training Faalangst 

 

Groep 3 t/m 8,  

geselecteerde 

leerlingen 

 

Verminderen faalangst. Marloes van Tetering 

marloes@marloeszie.nl 

nvt 

2 Training overgang naar de brugklas 

 

Groep 8, 

geselecteerde 
leerlingen 

 

Opkomen voor jezelf, plannen en organiseren huiswerk. Marloes van Tetering 

marloes@marloeszie.nl 

nvt 

1 Workshop Pesten 

 

Groep 1 t/m 8 Positieve invloed op groepsproces in klas. Marloes van Tetering 

marloes@marloeszie.nl 

 

nvt 

1 Workshop social media 

 

Groep 6 t/m 8 Prettig met elkaar omgaan in de online wereld. Marloes van Tetering 

marloes@marloeszie.nl 

 

nvt 

1 Training sociale omgangsvormen 

 

Groep 7 en 8 Werken aan een fijn en sociaal leefklimaat in de klas. Marloes van Tetering 

marloes@marloeszie.nl 

nvt 

 

 

1 Extra inzet cultuuractiviteiten  

 

Groep 1 t/m 8  D.m.v. cultuuractiviteiten het welzijn vergroten. Susanne Vreeburg 

s.vreeburg@kunstencentrumwaalwijk.nl 

en intermediair op school 

nvt 

 

 

 

2 Extra inzet Lees- en media avontuur  

https://waalwijktaalrijk.nl/onderwer

pen/lees-en-media-avontuur/ 

Groep 1 t/m 8, 

geselecteerde 

leerlingen 

Bevorderen leesplezier en leesmotivatie, leesniveau verhogen, 

vinden van betrouwbare informatie op internet, bewustwording 

van gedrag op social-media.  
 

Ank Joosen  

ankjoosen@bibliotheekmb.nl 

en lees-mediaconsulent op school 

nvt 

1 Extra inzet Taalimpuls  

 

Groep 1 t/m 8 Verbeteren en aanleren van abstracte begrippen/ woordenschat 

om instructies te kunnen begrijpen. Vergroten deskundigheid 

leerkrachten.       

 

Annemarie Bruurmijn 

annemariebruurmijn@leerrijk.nl 

en taalexpert op school 

nvt 

1 Extra inzet sport en bewegen  Groep 1 t/m 8 

 

 

Versterken motorische vaardigheden en plezier. Ans Maijers 

amaijers@waalwijk.nl 

nvt 

https://www.kunstencentrumwaalwijk.nl/primair-onderwijs
https://www.kunstencentrumwaalwijk.nl/primair-onderwijs
mailto:marloes@marloeszie.nl
mailto:marloes@marloeszie.nl
mailto:ankjoosen@bibliotheekmb.nl


 

 

 

 

 

 

Trede 

 

Professionals in/ om school 

 

 

Doelgroep 

 

Doel  

 

Contact voor school 

 

Contact voor gezin 

2 Intern Begeleider en DBG-er  Leerlingen en hun 

ouders 

 

Lichte ondersteuningsvragen binnen het onderwijs. 

 

Op iedere school Op school  

2 Schoolmaatschappelijk 

Ondersteuner 

Leerlingen en hun 

ouders 

Lichte ondersteuningsvragen, waar kortdurende inzet voor nodig 

is (bijv. faalangst, gedragsproblemen, problemen thuis). 
 

Esmée van de Voorde 

evandevoorde@waalwijk.nl 
Iris Rooth 

irooth@waalwijk.nl 

Aanmelding loopt via school 

2 Jeugdverpleegkundige en Jeugdarts  Leerlingen en hun 

ouders 

Enkelvoudige opvoedproblemen, problemen vanuit een medische 

oorzaak. 

 

Vaste contactpersonen op iedere school Via school/ consultatiebureau 

2 Consulent leerplicht 

(leerplichtambtenaar) 

Leerlingen en hun 

ouders 

Advies bij schoolverzuim (geoorloofd en ongeoorloofd) in een 

vroeg stadium en bij (dreigend) schooluitval. Advies bij 

verlofaanvragen en bij het voeren van een adequaat 

verzuimbeleid. 

Barbara Kiemeneij  

bkiemeneij@waalwijk.nl 

Marjo Werten  

mwerten@waalwijk.nl 

Violette van Breemen 

vvanbreemen@waalwijk.nl 

nvt 

3 PIB-coach  

https://waalwijktaalrijk.nl/wp-

content/uploads/2021/11/Flyer-

PIB_DEF-contouren.pdf 
 

Leerlingen (6 t/m 12 

jaar) en hun ouders  

 

Methodische aanpak voor leerlingen die externaliserend gedrag 

vertonen. 

Sanne Raijmakers  

sraijmakers@waalwijk.nl 

Tamara van den Bosch 

tvandenbosch@waalwijk.nl 

Aanmelding loopt via school 

 

Trede 

 

Activiteiten gericht op 

professionals (VVE-WWTR) 

 

 

Doelgroep 

 

Doel 

 

Contact voor school  

 

Contact voor gezin 

nvt Training/ coaching VVE Pedagogische 

medewerkers en 

leerkrachten groep 1-2 

Door training en coaching de educatieve kwaliteit VVE in KO en 

PO groep 1-2 te verhogen (verbinding doorgaande lijn KO-PO en 

Thuis in Taal). 

 

Els Klerkx  

eklerkx@waalwijk.nl 

 

nvt 

nvt  Doorgaande lijn KO-PO  Pedagogische 

medewerkers en 

leerkrachten groep 1-2 

KO en PO maken afspraken om doorgaande lijn KO-PO (verder) 

vorm te geven. Zij voeren minimaal 2x per jaar overleg hierover 

(thema's onderwijsinspectie/ kwaliteitskaart VVE Sardes/ 

verbinding Thuis in Taal). 

 

Els Klerkx  

eklerkx@waalwijk.nl 

 

nvt 

nvt Altijd en overal oog voor Taal Leerkrachten groep 5 
t/m 8  

Professionals gaan aan de slag met ‘Altijd en overal oog voor 
Taal’: bij alle vakken gerichte woordenschatroutines inzetten. 

Leerlingen worden dagelijks meerdere keren geprikkeld om hun 

woordenschat uit te breiden. 

 

Marlies Beeks 
marliesbeeks@ziggo.nl  

nvt 

nvt  Thuis in Taal 

https://waalwijktaalrijk.nl/onderwer

pen/thuis-in-taal/ 

Leerkrachten groep 1 

en 2  

Door Leerkringen en coaching werken aan: hoe ouders te 

ondersteunen om taalstimulering thuis te versterken, 

stapsgewijs bouwen aan een wederkerige relatie met alle ouders 

en samenwerken ter ondersteuning van de taalontwikkeling van 

het kind. Organiseren ouder-kind activiteiten (spelinloop) gericht 

op de interactie tussen ouder en kind.  

 

David Kranenburg  

davidkranenburg@actiefouderschap.nl 

en Thuis in Taalcoach op locatie 

nvt 
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