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gezellige dag op De Brouwerij

Voorstel (Geadviseerd besluit)
Een leuke en gezellige dag organiseren voor de kinderen met psychiatrische problemen of
gedragsproblemen. De kinderen van de Brouwerij.

Inleiding
We willen een leuke en gezellige dag organiseren omdat deze kinderen moeilijk weg kunnen om
iets leuks te doen. Ook zodat deze kinderen hun hoofd leeg kunnen maken. De plek waar we
deze dag willen gaan organiseren is bij de Brouwerij. De dag duurt vijf uur lang en is van 11:00
tot 16:00. We willen deze kinderen een mogelijkheid bieden om hun problemen even te vergeten
en gewoon even lol te hebben met z’n allen. Dit hopen we te bereiken door het organiseren van
een dag vol met leuke activiteiten die voor alle leeftijden geschikt zijn.

Wat wil je ermee bereiken (Beoogd effect)
Wij willen de leerlingen van de Brouwerij een oppepper geven aangezien zij zich vaak niet
helemaal thuis voelen in de samenleving. Wij willen ervoor zorgen dat zij even kunnen vergeten
dat zij in een speciale omgeving moeten leren, en ze het gevoel geven dat wij ze ook zien als
gewaardeerde deelnemers van onze gemeente. Aan het eind van deze dag hopen we blije
kinderen/volwassenen te zien die een leuke dag hebben gehad waar ze met een glimlach aan
terug kunnen denken.

Past het voorstel binnen andere afspraken? (Kader)
Omdat er niet echt regels hierover zijn, is het lastig om te beslissen of dit goed past binnen
afspraken. Doordat het op eigen terrein zal plaatsvinden zijn er geen wetten waar we mee te
maken zouden hebben. Doordat er ook nog niet door de gemeente van dit soort dagen zijn
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geregeld, is het lastig om informatie over eerdere voorstellen te vinden.

Argumenten
1. Deze kinderen kunnen moeilijk een uitstapje maken, dus vinden wij dat ze het verdienen om
ook een keer iets leuks te doen.
2. De kinderen die op de Brouwerij onderwijs volgen komen normaliter niet in contact met de
rest van de gemeenschap in de gemeente Renkum op het moment dat zij zich op het terrein
bevinden. Daarom willen wij ze laten zien dat ze ondanks dat ze niet veel contact hebben met
andere inwoners van onze gemeenten op het terrein, zij wel degelijk erkend worden door de
inwoners.

Tegenargumenten of bezwaren (Kanttekeningen)
Er moet goede en professionele begeleiding zijn. Dit kan lastig te vinden zijn.
Sommige kinderen zullen tegenstrijdig zijn wat kan leiden tot moeilijkheden gedurende de dag
zelf.
De dag moet perfect gepland en geregeld zijn aangezien deze inwoners gewend zijn aan
regelmaat en zo’n dag kan daarom intens voor ze zijn. Daar moeten we rekening mee houden.

Wat vinden de inwoners van de gemeente ervan (Draagvlak)
Enquête:
-Weet u wat de Brouwerij is?
-Wat vindt u ervan dat we een leuke dag organiseren?
-Wat vindt u ervan dat de Brouwerij zich bij u in de regio bevindt?
Uitslag mini enquête met klas:
68,8% ken de brouwerij niet
18,8% heeft er wel eens van gehoord, maar weet niet precies wat het is
12,5% kent de Brouwerij wel
Na een beknopte uitleg van wat de Brouwerij is, vindt 95% van de deelnemers van de enquête
ons voorstel een goed idee.

Hoe wordt het uitgevoerd (Aanpak/Uitvoering)
Het wordt gedaan op eigen terrein. We maken verschillende groepen van ongeveer 15
kinderen en er zullen zeven verschillende activiteiten zijn. De groepen zijn ongeveer een half
uur tot drie kwartier bij elke activiteit en wisselen daarna door naar de volgende activiteit. Om
13:00 is er pauze en kan iedereen een frietje bij de frietkar halen. Dit duurt tot ongeveer
13:30/14:00. Hierna gaan we weer verder met de activiteiten die de groepen nog niet gedaan
hebben. De activiteiten duren tot 16:00, na 16:00 wordt er nog een groepsfoto met iedereen

Vervolg voorstel aan raad

pagina

3 van 4
erop gemaakt en wordt de dag afgesloten.

Wat kost het (Financiële consequenties)
Kosten afhankelijk van de hoeveelheid deelnemende
Kosten zorgverleners JPH: €7,00 x 7
kosten verpleegkundige: €11,00 x 3
Kosten frietkar de hele dag: €375
kosten drinken: ? -> hangt af van het aantal deelnemers 125 leerlingen en 26 medewerkers
Kosten activiteiten
Wij hebben voor de activiteiten die we willen gaan doen gekozen voor oudhollandse spellen,
omdat die spellen voor alle leeftijden leuk zijn om te doen en omdat ze niet al te ingewikkeld zijn.
Aangezien de omstandigheden is het daarnaast ook belangrijk dat de spellen niet al te intens zijn
en makkelijk om te spelen. Oudhollandse spellen zijn daarom een goede keuze, omdat deze
spellen bij de meeste mensen bekend zijn en makkelijk te begrijpen.
kosten oudhollandse spellen: bij elkaar zo’n 200 euro
-kosten zaklopen
-kosten spijkerpoepen
-kosten koekhappen
-kosten bibberspiraal
-kosten blik gooien
-kosten ezeltje prik
-kosten ringwerpen
kosten silent disco: €5 per koptelefoon, 15 koptelefoons dus €75 in totaal
kosten estafette en touwtje trekken: kan gratis
kosten levend stratego: niks zelf kaartjes maken en spelregels uitleggen
kosten groepsfoto: kan met eigen telefoon
kosten lounge:
 kosten zitzakken: €200 voor 20
 kosten boxen met jazz muziek: €50 muziek is er zelf op af te spelen
kosten slip and slide: €150 (kan alleen met goed weer)
totale kosten: dit ligt rond de €1118. Het budget is €1500, dus ons bedrag past ruim binnen het
budget.

Duurzaamheid
We hebben veel spellen waar geen energie voor nodig is, waardoor we niet te veel gebruik
maken van veel apparaten waar elektriciteit voor nodig is. Echter verbruikt de frietkar wél
energie.
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Communicatie
Adres de Brouwerij:
Stationsweg 49
6861 EE Oosterbeek
Telefoon: 026-3537480
Centrale Diensten en Bestuur De Onderwijsspecialisten
Postbus 821
6800 AV Arnhem
T: 026 - 3537480

Alternatieven
Als we geen dag kunnen organiseren bij de Brouwerij zelf, zouden we ook een uitstapje kunnen
organiseren naar bijvoorbeeld de dierentuin. Ook zouden we dan eventueel een uitstapje naar
een grote stad in Nederland kunnen maken. Dit zouden we met de bus kunnen doen, of als het
niet in een grote bus kan in meerdere kleine taxibusjes. Als we in deze stad zijn, gaan we een
museum bezoeken (de kinderen hebben van te voren een keuze uit twee musea gekregen en
hebben voor een van de twee gekozen). Daarna kunnen ze, in groepen van ongeveer zeven
mensen en een begeleider, het centrum van de stad in gaan en daar kunnen ze dan zelf bepalen
wat ze gaan doen, shoppen, rondlopen, etc. Hiervoor krijgen ze een uur tot anderhalf uur de tijd
en daarna spreken we op een plek af om dan samen naar het restaurant te lopen waar we met
z’n allen gaan eten. Na het eten gaan we weer terug naar de bus of taxi busjes, en dan weer
terug naar de Brouwerij.

