
Subsidie ‘Spelenderwijs ontwikkelen!’ 
 
In het voorjaar van 2018 is er op de Parkschool een schoolvoorbereidingsgroepje van KDC ’t Steyntje 

(Daelzicht) gestart. Een aantal kinderen van dit groepje zal uitstromen naar de Parkschool. Door de 

samenwerking tussen de Parkschool en ’t Steyntje worden de kinderen (nog) beter voorbereid op de 

overstap naar onderwijs. Bovendien profiteert KDC ’t Steyntje van onze onderwijskundige inbreng en 

wij van de zorginbreng (mogelijk ook voor andere leerlingen). 

 

Om de samenwerking met KDC ’t Steyntje te intensiveren, heeft de Parkschool een subsidieaanvraag 

gedaan voor het project ‘Spelenderwijs ontwikkelen!’. Deze subsidieaanvraag is ingediend bij de 

Werkplaats. De Werkplaats is een samenwerking tussen de Limburgse schoolbesturen in het PO, VO, 

de Provincie Limburg, Fontys Hogescholen, De Nieuwste Pabo, Educatieve Agenda Limburg (EAL) 

en de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Deze partijen geven middels De Werkplaats invulling 

aan de beschreven doelstellingen in de Kadernotitie Onderwijs 2016-2019, waarin gelden vanuit de 

Provincie Limburg beschikbaar worden gesteld ten gunste van het Limburgse onderwijsveld. 

 

De Werkplaats bestaat uit de Marktplaats, de Vrijplaats en de Buitenplaats. De Markplaats richt zich 

op innovatieprojecten zonder het accent te leggen op een bepaald thema; de Vrijplaats richt zich op de 

thema’s talentontwikkeling en doorlopende leerlijnen en de Buitenplaats richt zich het met name op 

het creëren van nieuwe samenwerkingen tussen scholen en hun fysieke omgeving. 

 

De Parkschool heeft de subsidie aangevraagd bij de Buitenplaats. Deze subsidieaanvraag is 

goedgekeurd, wat betekent dat er gedurende twee schooljaren aandacht zal zijn voor spel middels het 

project ‘Spelenderwijs ontwikkelen!’. Dit project streeft de volgende twee hoofddoelstellingen na: 

- Door het project wordt de samenwerking tussen de Parkschool en KDC ’t Steyntje versterkt, 

waardoor de kinderen van de schoolvoorbereidingsgroep van KDC ’t Steyntje optimaal worden 

voorbereid op de overstap naar onderwijs op de Parkschool. 

- Door middel van het project wordt het onderwijsaanbod zo optimaal mogelijk afgestemd op de 

behoeften van álle kinderen van de schoolvoorbereidingsgroep van KDC ’t Steyntje en álle leerlingen 

van de Parkschool. 

 

Het vakgebied Sociaal-emotionele ontwikkeling is al enkele jaren een van de speerpunten binnen het 

onderwijs op de Parkschool. Het project ‘Spelenderwijs ontwikkelen!’ zal de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van de kinderen van KDC ’t Steyntje en van de leerlingen van de Parkschool 

bevorderen. Door intens met spelen bezig te zijn leren kinderen om initiatief te nemen, zich in elkaar 

in te leven, zich naar elkaar te voegen, samen te delen en samen te overleggen. Het samen spelen en 

werken in een uitdagende speelleeromgeving bevordert het welbevinden en een positief groepsklimaat. 

Het project ‘Spelenderwijs ontwikkelen!’ hangt sterk samen met de talentontwikkeling van onze 

leerlingen in de breedste zin van het woord en meer specifiek met de volgende ontwikkelingsgebieden: 

sociaal-emotionele ontwikkeling, creativiteit en fantasie, taal-denkontwikkeling, reken- en wiskundige 

vaardigheden en schrijfvaardigheden. In het verlengde hiervan heeft het project ook een gunstig effect 

op de uiteindelijke uitstroombestemming van onze leerlingen. 

 

Door het project ‘Spelenderwijs ontwikkelen!’ zullen de medewerkers van KDC ’t Steyntje en de 

medewerkers van de Parkschool nog meer van elkaars expertise gebruik maken en zal de 

samenwerking met KDC ’t Steyntje geïntensiveerd worden.    

 

 

                                                                                              


