
  
  

 

  
  

  
  

Community School
Verbinding in en verbetering van de wijk
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Productsheet

De Community School zorgt voor verbinding in de wijk, verbetering van de wijk en direct en indirect voor alle 
jongeren in de wijk. De Community School biedt dagelijks toegang tot een netwerk dat kwetsbare jongeren, het 
gezin waar zij in opgroeien en de wijk waarin zij wonen verder kan helpen.

Met de Community School bieden we een oplossingsgerichte, duurzame aanpak, die ertoe leidt dat de wijk op 
termijn helemaal voor zichzelf kan zorgen.

Kansenongelijkheid door corona? Met de Community School beter uit de crisis komen!

De eerste stap!
Zoekt u als school aansluiting bij de wijk, herkent u de behoefte aan een integrale aanpak van de problematiek in de 
wijk, ziet u dat de jongeren en het gezin waar zij toe behoren ondersteuning nodig heeft of wilt u meer betekenen 
voor de gemeenschap?

Laten we dan samen onderzoeken of een Community School de beste oplossing is. Stuur een e-mail naar 
office@bright-inc.nu of neem contact op met Maarten Laros (06 21181711) of Amarens Veenstra (06 51444778).

• dat jongeren een veilige plek hebben, ook na schooltijd
• dat jongeren toegang hebben tot verschillende vormen van vrijetijdsbesteding
• dat hun problematiek snel wordt gesignaleerd en ondersteund
• dat hun gezin daar eventueel bij geholpen wordt
• dat wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen
• dat er een manier wordt gevonden om de wijkproblematiek aan te pakken
• dat wijkbewoners makkelijk verbonden worden aan ondersteuners, instanties en werkgevers
• dat de wijk veiliger wordt
• dat het onderwijs via de leerling betekenisvol verbonden wordt aan de omgeving
• dat de leerling het verbindingsstuk is tussen de school en de wijk
• dat de leerling doorstroomt naar passend vervolgonderwijs en goed kan uitstromen naar de arbeidsmarkt

Wat willen wij met de Community School bereiken?


