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Als voorzitter van de Raad van Toezicht van Bureau 

Bousa mag ik met gepaste trots het jaarverslag over 

2019 aanbieden. Trots, omdat onze stichting weer is 

gegroeid in omvang en bereik. De OKÉ-klas is uitgebreid 

van één naar drie locaties: Bodegraven Noord, 

Bodegraven Zuid en Reeuwijk Brug. Het project 

School’s cool, drie jaar uitgevoerd onder de vlag van de 

Brede School Gouda, is door de gemeente met ingang 

van 2020 direct belegd bij Bureau Bousa. Een mooie 

beloning voor het harde werken en de goede resultaten 

van Wieneke en Touria, samen met hun team van 

medewerkers en vrijwilligers. Trots ben ik ook op de inzet 

van onze medewerkers en vrij willigers tijdens de maanden 

waarin de scholen waren gesloten en alle kinderen thuis 

kwamen te zitten. Ze bleven contact houden met de 

leerlingen. Samen met scholen, sociaal team en 

vluchtelingen  werk werden mogelijke problemen in kaart 

gebracht en oplossingen geregeld. Daarbij keken ze over 

de grenzen van hun eigen projecten heen: ook kwetsbare 

gezinnen zonder binding met een Bousa-project werden 

actief benaderd en gekoppeld aan vrijwilligers ‘van buiten’.  

In dit jaarverslag kijken we terug op het jaar 2019.  

Op het moment van schrijven zitten we in de corona-

crisis van 2020. Al deze tijd heeft Bureau Bousa 

bewezen haar motto waar te maken:  

betrokken, betrouwbaar, dichtbij. 

 

Gerrit Wim van Veelen,  

voorzitter van de Raad van Toezicht

Voorwoord

Leen de Jong, Gerrit Wim van Veelen, Wienike Icke en Dorien de Bont

 Iedereen Bedankt! Touria en Wieneke
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Het jaar 2019

Uitbreiding OKÉ-klas
Een belangrijke gebeurtenis in 2019 was de verhuizing 

en uitbreiding van de OKÉ-klas. We zijn in 2014 gestart in 

een bso-lokaal van kinderopvang Junis in wat toen nog 

de Pax Christischool heette. 

 

Op woensdagmiddag en vrijdagmiddag was daar ruimte 

om met kinderen en begeleiders aan de slag te gaan. In 

het schooljaar 2018 – 2019 nam de vraag naar 

kinderopvang toe en hoorden we van Junis dat ze het 

lokaal weer zelf nodig hadden. Gelukkig vonden we 

twee goede alternatieve ruimtes. Op woensdag 

gebruiken we nu een ander lokaal in dezelfde school, in 

de tussentijd IKC Schatrijk gedoopt. Op vrijdag mogen 

we een ruimte in het Huis van Alles in Bodegraven 

gebruiken. 

Reeuwijk
We kregen ook de mogelijkheid om een OKÉ-klas in 

Reeuwijk te starten. Op 7 oktober 2019 stemde vrijwel 

de voltallige gemeenteraad voor behoud van het budget 

voor startblok gelijkheid, het subsidie programma waar wij 

uit betaald worden. Het starten van een OKÉ-klas in 

Reeuwijk was één van de suggesties van de raad om dit 

geld te besteden. 

In het najaar van 2019 hebben we met dat doel een 

voorbereidend onderzoek gedaan. Belangrijke onderdelen 

waren het overleggen met de scholen en andere 

organisaties, het benaderen en in gesprek gaan met 

gezinnen en het zoeken van een mogelijke locatie voor 

de klas. Die hebben we gevonden in het Streekmuseum 

Reeuwijk waar we in het voorjaar van 2020 de eerste 

bijeenkomst van de OKÉ-klas Reeuwijk konden houden. 

Met drie locaties van de OKÉ-klas in plaats van één 

Motie startblokgelijkheid aangenomen op 7-10-2019



De nieuwe Chromebook van de Rotary met voorzitter Arjan de Knikker en coördinator Agnes van der Kraan

William Kasius van WiKa Services, onze nieuwe ICT-partner

moesten we op zoek naar geld om extra chromebooks 

aan te schaffen. Gelukkig hebben we daarvoor lokale én 

landelijke hulp gekregen. Er zijn chromebooks gedoneerd 

door de Lions en de Rotary in Bodegraven. Daarnaast 

ontvingen we donaties van de Rabobank Rijn en 

Veenstromen uit Bodegraven, de Rabobank Hollandse 

IJssel in Reeuwijk en het landelijke Kansfonds. Voor de 

ICT is vrijwilliger  

Rob Stoekenbroek al jaren onze steun en toeverlaat.  

Hij zorgt er voor dat de nieuwe chromebooks 

gebruiksklaar zijn voor de kinderen. We zijn inmiddels 

ook een samenwerking gestart met lokale ondernemer 

William Kasius. Met zijn bedrijf WiKa Services zal hij ons 

in de toekomst voor een sociaal tarief ondersteunen op 

ICT gebied. Zo kan Rob als de tijd daar is met een gerust 

hart het stokje overdragen.

Dankzij een gift van het Fonds Neven en Nichten van 

Zadelhoff konden we de eerste helft van 2019 de 

medewerkers van de OKÉ-klas extra uren in dienst 

nemen. Daarmee kwam er ruimte om twee extra 

kinderen tot de klas toe te laten. We zijn het fonds 

dankbaar voor hun steun.



School’s cool in eigen beheer
Sinds 2017 is School’s cool ons derde project naast de 

VoorleesExpress en de OKÉ-klas. Vrijwillige thuismentoren 

worden gekoppeld aan brugklassers die een extra steuntje 

nodig hebben. Het is een mooie aanvulling op de 

VoorleesExpress en de OKÉ-klas omdat we daarmee  

een doorgaande lijn van ondersteuning kunnen bieden 

aan kinderen van 2 tot 14 jaar. In 2016 zijn we door de 

Brede School Gouda gevraagd om School’s Cool in 

Bodegraven-Reeuwijk uit te voeren. In Gouda was het  

al tien jaar bekend onder de naam Brede School 

Mentorproject. De combinatie van de ervaring en kennis 

uit Gouda en het netwerk van Bureau Bousa heeft 

ervoor gezorgd dat School’s Cool goed is ingebed in 

onze gemeente. Met ingang van 2020 valt School’s Cool 

direct onder de verantwoordelijkheid van onze stichting. 

De gemeente heeft daarvoor gekozen om de 

communicatie lijnen kort te houden en de doorgaande 

lijn van onze drie projecten nog beter tot zijn recht te 

laten komen.

In de pers
Ook dit jaar was er weer aandacht voor het werk van 

Bureau Bousa in de pers. Directeur Wieneke Icke was  

op 6 november 2019 Rebo-er van de week en kreeg 

veel positieve reacties op het artikel. In het Nederlands 

Dagblad figureerde de Raad van Toezicht in de serie  

“Het Vergadercircuit”. Op de laatste dag van het jaar 

waren ze samen met Wieneke te zien op de 

achterpagina van deze landelijke krant.

Begeleiders OKÉ-klas en mentoren School’s cool eten en trainen gezamenlijk, december 2019

Wieneke als Rebo-er van de week

(https://twitter.com/BureauBousa/status/1192116474627969024
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VoorleesExpress

Vorm
geving www.HandjeVan.nl

 

VOORLEESEXPRESS
VRIJWILLGERS

BEZOEKEN JAARLIJKS
MEER DAN

5000 GEZINNEN...

1.Gezinnen met kinderen 
tussen de 2 en 8 jaar die 
een taalachterstand hebben 
of risico lopen op een 

taalachterstand

2.Gezinnen waarbij ouders 
het moeilijk vinden om 

kinderen zelf te stimuleren 
in de taalontwikkeling

4999 5000 5001

20 x 1 uur boeken lezen

Taalspelletjes spelen

Verkennen met ouders 
wat zij kunnen doen

HOE?

3

kind uit 
“zwijgzaam” 

gezin

kind uit
“pratend”
gezin Ik heb 

na   jaar 
             miljoen 

              woorden 
            meer gehoord dan 

                een kind uit een 
                    'zwijgzaam’ 
                        gezin! 

430
vs

2

 
Een stimulerend thuisklimaat
heeft een significant effect

op de prestaties van kinderen.

1

15%        van de jongeren 
     in NL heeft 

een taalachterstand & heeft 
moeite met het begrijpen 
van hun schoolboeken 

WAAROM?

•  Voorgelezen bij 34 gezinnen in Bodegraven, 

Reeuwijk-Brug, Nieuwerbrug, Driebruggen en Waarder. 

•  De gezinnen waren afkomstig uit Syrië, Pakistan, 

Eritrea, Somalië, China, Marokko, Polen, Hongarije, 

Nigeria en Nederland.

•  Er waren in 2019, 17 voorlezers actief en  4 coördinatoren.

•  Er zijn 25 organisaties/locaties die aanmelden bij  

de VoorleesExpress, waarvan 11 basisscholen  

en 3 kinder opvang organisaties.

•  Door de vrijwilligers is ongeveer 1.800 uur  

besteed in 2019.

•  6 gezinnen zijn door ons toegeleid naar een  

andere vorm van ondersteuning of zorg.

•  Met 10 andere organisaties is overleg geweest  

over een gezin.



Effecten van de VoorleesExpress
•  Grotere woordenschat bij het kind

• Meer plezier in (voor)lezen bij het kind

•  Kind krijgt meer zelfvertrouwen op school,  

doet actiever mee

•  Betere start(blok)positie van het kind op (voor-)school

•  Meer betrokkenheid van ouders bij het (voor)lezen

•  Goede voorbeeldfunctie voor ouders bij het geven van 

gerichte aandacht aan kinderen

•  Goede ondersteuning thuis van VVE methodiek  

aangeboden op vroegschool en voorschool

•  Goede ondersteuning voor kinderen in een logopedietraject

•  Positieve effecten voor kinderen uit gezinnen  

waar zorg over bestaat

•  Verrijkend contact tussen verschillende culturen

•  Warme overdracht bij doorverwijzing  

n.a.v. hulpvragen ouders

Groep 8 Goede Herderschool steunt de 

VoorleesExpress met donatie



Activiteiten in 2019

Februari: 

Gezinnen kwamen samen met hun voorlezer naar het 

Evertshuis om een poppentheatervoorstelling ‘Een Huis 

voor Harry’ bij te wonen. Het boek kregen ze cadeau.

April: 

Diploma-uitreiking in de bibliotheek door wethouder 

Smits. Convenant met de bibliotheek vernieuwd. 

Mei: 

Masterclass voorlezen door schrijver Tjibbe Veltkamp. 

Oktober:

Diploma-uitreiking in de bibliotheek door Nijntje. 

December: 

Extra donaties ontvangen van Stichting Kinderpostzegels 

namens de Goede Herderschool en het Vogelnest in 

Bodegraven. 

Alle activiteiten zijn georganiseerd in samenwerking  

met onze vaste partner de Bibliotheek de Groene Venen. 

Vanaf 2013 trekken we samen op in de uitvoering van  

de VoorleesExpress. Bibliotheek en Bureau Bousa verlengen hun convenant  

in bijzijn van wethouder Robèrt Smits

https://www.facebook.com/BureauBousa/posts/2137002606390604
https://www.facebook.com/BureauBousa/posts/2137002606390604
https://twitter.com/BDGV/status/1133805198776913927 
https://www.facebook.com/BureauBousa/posts/2575226779234849
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De OKÉ-klas
•  Huiswerkbegeleiding voor 28 kwetsbare kinderen 

Bodegraven (en vanaf 2020 zes in Reeuwijk-Brug).

•  Extra aandacht voor belangrijkste vakken:  

(begrijpend) lezen, taal en rekenen.

• Excursies en gastlessen om horizon te verbreden.

•  Veel  1 op 1 contact door veel vrijwilligers.  

De kinderen krijgen persoonlijke aandacht  

en worden gezien. 

•   Afstemming met scholen & ouders met betrekking 

tot ontwikkeling kinderen, op meerdere momenten 

per jaar.

In 2019:
•  Verhuizing naar een ander lokaal in IKC Schatrijk,  

een nieuwe plek in het Huis van Alles Bodegraven en 

in het Streekmuseum in Reeuwijk.

• Nieuwe Chromebook dankzij diverse donaties.

•  In de klas:  

Meer focus op wat de kinderen kunnen doen  

met het leren. We hebben ons verdiept in beroepen 

in de bouw, bij kinderdagverblijven en als leerkracht 

•  Educatieve activiteiten:  

werkbezoek aan jongerencentrum de Zon en daar 

improvisatie theater gedaan, bezoek NOVA bioscoop 

waar een film over emoties draaide en bezoek aan 

het Archeon in Alphen aan den Rijn.

•  Door een lokale groenteman worden we gesponsord 

met fruit en groenten. We zijn begonnen met water in 

plaats van limonade te drinken in de klas om gezonde 

voeding te stimuleren. 

•  Extra gesprekken met ouders wanneer mogelijk iets 

aan de hand was bijvoorbeeld een kind dat over een 

langere periode moe was, of het kind was meerdere 

malen afwezig.

John van Dijk doneert groenten en fruit aan de OKÉ-klasWieneke en Agnes voor het streekmuseum Reeuwijk

De OKÉ-Klas

https://www.facebook.com/BureauBousa/posts/2336233883134141
https://www.facebook.com/BureauBousa/posts/2531894043568123


Voor ouders

• Betrekken/trainen ouders in wat ze wel kunnen.

•  Vraagbaak voor ouders, bijvoorbeeld voor 

opvoedingsvragen.

•  Bijeenkomsten om ervaringen te delen en informatie 

te krijgen.

•  Ouderbijeenkomsten o.a. over pesten door een 

Arabisch sprekende. Grote opkomst en er werd 

meteen een afspraak gemaakt voor verdere opvolging 

van een kind. Jongerenwerk aanwezig.

•  Ouders tijdens gesprekken doorverwezen naar andere 

instanties die konden helpen.

Voor vrijwilligers & stagiairs

•  Trainen vrijwilligers en stagiairs in hoe we leren en 

hoe ze het beste kunnen begeleiden.

• Intervisiebijeenkomsten.

In 2019:
•  Gecombineerde training van begeleiders  én 

mentoren van School’s cool over hoe we leren en 

over motivatie. Gaf een mooie uitwisseling tussen de 

twee projecten. 

•  Sociale bijeenkomsten zoals  samen koken - erg gezellig! Foto’s OKÉ-klas door Tim Griffioen

https://www.facebook.com/BureauBousa/posts/2637838139640379
https://www.facebook.com/BureauBousa/posts/2696785667078959
https://www.facebook.com/BureauBousa/posts/2350956768328519
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 School’s cool
• Mentoren voor brugklassers, anderhalf jaar begeleiding.

• Huisbezoek een keer per week, soms samen op pad.

•  Hulp bij plannen, leren, sociale vaardigheden, 

horizonverbreding, talentontwikkeling.

• Samen met ouders contact met school verbeteren.

• Samen met andere mentorkoppels leuke dingen doen.

In 2019 waren 20 mentorkoppels actief.

Leerlingen wonen in Bodegraven, Reeuwijk en Waarder.

Gemiddeld besteden vrijwilligers 100 uur aan de 

begeleiding van een leerling.

Twee leerlingen zijn een niveau opgestroomd, een 

andere leerling zelfs twee niveau’s.

Bij 11 leerlingen legde de mentor verbinding met 

aanvullende zorg.

In 2019
•  Winterhappening: met elkaar eten en djembé 

workshop in het Evertshuis, optreden en 

certificaatuitreiking met ouders er bij. 

•  Bekend spreker en motivator Joseph Oubelkas 

spreekt een filmpje in voor de leerlingen die afzwaaien. 

Mentoren school’s cool

Training mentoren in de  MeldcodeUitreiking certificaat School’s cool 

School’s cool

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2042020589222140&type=3


•  Zomerhappening: samen met de koppels uit Gouda 

en Waddinxveen bowlen.

•  Trainingen: basisvaardigheden mentorschap, de kunst 

van het vragen stellen, omgaan met de Meldcode, 

motiveren van kinderen (samen met de OKÉ-klas). 

•  Decembermaaltijd mentoren en begeleiders OKÉ-klas. 

•  Intervisiebijeenkomsten elke zes tot acht weken. 

•  Werklunch met wethouder Smits en een aantal 

mentoren. 

Wethourder Smits en mentoren School’s cool

Intervisie op de VenenGehaktballetjes December-maaltijd

https://www.facebook.com/BureauBousa/posts/2696785667078959
https://www.facebook.com/BureauBousa/posts/2319014861522710




Wij zijn in 2019 gesteund door:
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Fonds Neven en Nichten van Zadelhoff

Kansfonds

Stichting Kinderpostzegels

De Brede School Gouda

De Bibliotheek de Groene Venen

Het Evertshuis

Pax Christischool / IKC Schatrijk

Junis Kinderopvang

Huis van Alles Bodegraven, Reeuwijk

Read Shop Express Karssen

Communication Partners

Alle vrijwilligers en ondersteuners

Bedankt allemaal!

Colofon:
Stichting Bureau Bousa

Krooslaan 22

2411 ZP Bodegraven

06 44410976

bureau@bousa.nl

www.bousa.nl 

Dit jaarverslag is zonder kosten voor ons 

opgemaakt door Communication Partners,  

een onderneming van Martijn Francken  

en Robert de Klijne. 

In december 2019 kregen alle raadsleden en wethouders een bedankkaart van ons


