
                                                                                       

 

Uitnodiging voor Directie en/of IB-er werkzaam op basisscholen in de gemeente Dronten 

Graag nodigen wij u uit voor een brainstormsessie over de extra ondersteuning van kinderen uit 

gezinnen met een laag inkomen in Dronten.  

 

Aanleiding 

Voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen is het vaak niet gemakkelijk om mee te doen met 

hun leeftijdsgenootjes, omdat hun ouders niet voldoende te besteden hebben voor bijvoorbeeld het 

lidmaatschap van een sportclub, muziekles, verjaardagsfeestjes, schoolreisjes of een fiets.   

Het kabinet stelt aan gemeenten vanaf 2017 jaarlijks € 85 miljoen extra beschikbaar voor de 

intensivering van ondersteuning van kinderen in minima-gezinnen.  

 

Brainstormsessie 

De gemeente wil dat alle kinderen mee kunnen doen. Dat geldt ook voor kinderen uit minima-

gezinnen. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe en slimme manieren waarop de extra middelen 

kunnen worden ingezet. Daarbij betrekken wij maatschappelijke partners die in direct contact staan 

met kinderen en ouders die moeilijk kunnen rondkomen.   

 

Scholen kunnen een belangrijke rol vervullen in het signaleren van kinderen die niet mee kunnen 

doen, omdat zij kinderen uit de doelgroep dagelijks zien. We willen daarom graag met u als 

maatschappelijke partners die in direct contact staan met kinderen in gesprek gaan over een aantal 

vragen rond dit thema en gezamenlijk naar slimme oplossingen zoeken.  

 

Programma (dinsdag 11 april van 09.00-11.00 uur) 

 Welkom en opening 

 Kinderen in armoede;  

 Cijfers, kaders en huidige aanbod van activiteiten voor kinderen in armoede 

 Brainstorm in groepen ten aanzien van inzet extra middelen: 

 Hoe kunnen we het bereik onder kinderen vergroten? 

 Welke activiteiten missen we in het huidige aanbod? 

 Hoe komt huidig en nieuwe aanbod zo eenvoudig mogelijk bij kinderen terecht? 

 Wat kan de rol van scholen hierin zijn? 

 Plenaire terugkoppeling  

 Afsluiting en vervolgstappen 

Datum en tijd 

Wij nodigen u graag uit op dinsdag 11 april tussen 09.00 – 11.00 uur in de Open Hof op de Zuid 2 

Dronten om met ons mee te denken over bovenstaande vragen. Bent u ook aanwezig? Meldt u aan bij 

c.van.der.veen@dronten.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met Carolien van der Veen (0321-

388930). Alvast hartelijk dank voor uw reactie en graag tot ziens op 11 april! 

 

Met vriendelijke groet, 

Denise Caljé  

Beleidsadviseur Gemeente Dronten  
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