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In een Brede School vormen lokale 
actoren een netwerk dat extra ti jd 
vrijmaakt voor de brede ontwikkeling 
van kinderen en jongeren op school en 
in de vrije ti jd. IN-Z ondersteunt de 
Brede School met inzet van brugfi guren 
op de lage drempel, die meteen ook 
zorgen voor conti nuïteit. 

IN-Zetje Brede School is geïnspireerd 
op het aanbod van preventi eve ge-
zinsondersteuning van IN-Zetje in 
Beringen. Met IN-Zetje Brede School 
richten we ons op leerlingen van 3 tot 
12 jaar uit kleuter- en basisscholen 

in Sint-Truiden. De meerwaarde van 
deze werking blijkt uit de beleving bij 
ouders, scholen en het netwerk van 
partners acti ef in gezinsondersteuning 
en armoedebestrijding. 

IN-Z (spreek uit als inzet) werd in 
1996 opgericht als nieuwe sociale-
economieonderneming. Doelstelling 
van IN-Z is extra jobcreati e door opstart 
van nieuwe diensten die de levens-
kwaliteit van personen en gezinnen 
ten goede komen.



TAALSTIMULERING

Tijdens naschoolse momenten biedt 
IN-Zetje Brede School een taalbad aan. 
In een kindvriendelijke ruimte leren 
kinderen spelenderwijs omgaan met 
taal. Zo willen we de lees-, vertel- en 
speelcultuur sti muleren bij kinderen 
en gezinnen uit de laatste kleuterklas. 
We doen dit via leuke verhaaltjes, 
knutselmomenten, poppenkastspel-
letjes, kleurplaten ...
(Hierdoor doen we tevens aan door-
verwijzing naar de babbelladder van 
de Stad Sint-truiden.)
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OUDERBABBEL

Tijdens het schooljaar organiseert 
IN-Zetje Brede School de Ouderbabbel.
Het is een informeel ontmoeti ngs-
moment voor (groot)ouders van school-
gaande kinderen tussen 3 en 12 jaar 
met als doel de sociale cohesie te 
bevorderen. De thema’s die aan bod 
komen kunnen leiden tot een uitstap, 
bezoek, workshop of een vorming in 
samenwerking met andere organisati es 
zoals de Opvoedingswinkel, Stad Sint-
Truiden, OCMW, Rimo ...
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ATELIERS

De medewerkers van Brede School 
fungeren als brugfi guur. Ze faciliteren 
acti viteiten op en buiten de school 
en ti jdens en na de schooluren. Hun 
bijdrage is warm, maar vanuit hun job 
garanderen ze ook een structurele wer-
king. Via ateliers creëren ze aandacht 
voor gezondheid, veiligheid, talentont-
wikkeling, plezier en maatschappelijke 
parti cipati e van kinderen tussen 3 en 
12 jaar. Dat schept extra kansen voor 
alle kinderen.
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IN-Zetje Brede School biedt:


