SAMEN DOEN: optimale kansen voor alle kinderen
Een jaar samen op weg, wat hebben we bereikt?
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PROGRAMMALIJN 1: PASSENDE ONDERSTEUNING VOOR ELK KIND
Welke ambities hebben we met elkaar uitgesproken?
• Voor alle kinderen is er ‘passende ondersteuning’ gedurende de gehele (voor)schoolcarrière 0-23 jaar.
• Alle kinderen 4-18 jaar gaan naar school, tenzij er een geoorloofde en onderbouwde reden is die voldoet aan wet- en
regelgeving.
• Een toegankelijk voorschools aanbod voor alle kinderen.
• Alle (voor)scholen werken samen met ouders (en hun kinderen 0-18 jaar) waarbij er sprake is van educatief partnerschap.
Wat hebben we in 2019 onder andere gerealiseerd?
- 0-6 jaar: De campagne De Voorschool is er voor iedereen is in het voorjaar gelanceerd. Het informatiemateriaal voor
ouders is vernieuwd. https://voorschool.almere.nl/voorschool-wat-is-dat
- 0-6 jaar: Vitree en Mee voeren Sterke Start uit; een verkennend onderzoek in Poort en Haven naar de ondersteuningsvraag in het voorschoolse aanbod. Doel is te komen tot een advies voor een ondersteuningsstructuur op wijkniveau. In 2020 voeren we het advies uit, en start het verkennende onderzoek in Buiten en Stad Oost.
- 0-6 jaar: De inloopspreekuren voor ouders in de consultatiebureaus rondom het thema voorschool zijn uitgebreid.
- 0-6 jaar: Er zijn pilots kwaliteitsimpuls VVE ontwikkeld. Vanaf 2020 starten er op acht plekken innovatieve pilots in de
voorschool en de doorstroom voorschool-vroegschool. Verhoging van de ouderbetrokkenheid is een van de speerpunten.
- 4-18 jaar: Sterk in de Wijk is voortgezet in Almere Haven en is gestart in Almere Poort en Almere Stad Oost.
- 4-18 jaar: We ontwikkelen Sterk in de Wijk door waarbij we aandacht hebben is voor aansluiting bij het informele
netwerk, welzijn en bij naschoolse voorzieningen rondom scholen.
- 0-18 jaar: Almere is verkozen tot een van de inspiratieregio’s verbinding onderwijs en jeugdhulp.
https://www.aanpakmetandereogen.nl/

PROGRAMMALIJN 2: DOORLOPENDE LIJNEN EN VERBINDINGEN IN DE VOORSCHOOL- EN ONDERWIJS
LOOPBANEN VAN KINDEREN
Welke ambities hebben we met elkaar uitgesproken?
• Er is een verticale leer- en ontwikkelingslijn 0-23 jaar, waarbij alle overgangen, breuken of lacunes in de (voor-)
schoolloopbaan van kinderen (van het ene jaar naar het volgende jaar) zijn geslecht.
• Er is een horizontale leer- en ontwikkelingslijn 0-23 jaar, waarbij organisaties (zoals jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp, opvang, welzijn, veiligheid, passend onderwijs, cultuur, sport en bedrijfsleven) optimaal samenwerken.
Hierbij wordt ook gedacht aan een aanbod buiten schooltijden om.

Wat hebben we in 2019 onder andere gerealiseerd?
- 0-6 jaar: Inzichtelijk wordt toegevoegd aan de applicatie Digidoor.
- 0-6 jaar: Het protocol Van voor- naar vroegschool is geüpdatet en geïmplementeerd.
https://lea.almere.nl/fileadmin/sites/LEA/PROTOCOL_voor-_naar_vroegschool_2019.pdf
- 0-6 jaar: In de pilots kwaliteitsimpuls VVE werken we vanaf 2020 op vier plekken in de stad middels
doorstroomgroepen aan een naadloze overgang van voorschool naar basisschool.
- 4-16 jaar: In Stedenwijk zijn de contouren geschetst voor twee nieuwbouw brede buurtscholen.
- 4-16 jaar: Almere sluit zich aan bij de Gelijke Kansen Alliantie en start in dit kader in 2020 met een
Verlengde Schooldag op vier vmbo-scholen.
- 16-23 jaar: Er zijn meerjarige afspraken gemaakt tussen gemeente en schoolbesturen over de te subsidiëren
projecten voor LOB.

PROGRAMMALIJN 3: KWALITATIEF GOED VOORSCHOOLS- EN ONDERWIJSAANBOD
Welke ambities hebben we met elkaar uitgesproken?
• Het taalniveau van 0-23 jarigen is minimaal op landelijk niveau, daartoe is een breed Almeers aanbod van
taalstimulering beschikbaar.					
• Er zijn geen onvoldoende scholen in Almere en goede scholen nemen toe.
• Er is een breed en kwalitatief aanbod van opleidingen in Almere, zowel op het mbo als het hbo.
• Er zijn voldoende kwalitatief goede professionals in de voorscholen, in het onderwijs en in het naschools aanbod.
Wat hebben we in 2019 onder andere gerealiseerd?
- 0-6 jaar: Vanaf januari 2020 starten er op acht plekken innovatieve pilots in de voorschool en de doorstroom van
voorschool naar vroegschool.
- 4-16 jaar: Het Kohnstamminstituut doet onderzoek naar factoren die de achterblijvende kwaliteit van het Almeerse
onderwijs kunnen verklaren. De uitkomsten worden voorjaar 2020 gepresenteerd.
- 4-16 jaar: Windesheim en de Universiteit Utrecht buigen zich met de onderwijs- en kinderopvangpartners over een
oplossing voor de stedelijke taalproblematiek. Begin 2020 start een verdiepend onderzoek naar de taalproblematiek
in Almere Buiten.
- 4-16 jaar: Er is een Actieplan Lerarentekort opgesteld dat vanaf het najaar van 2019 wordt uitgevoerd.

