
Op weg naar 

Kindcentrum Kloosterzande  

 Hoe nu verder…..? 

De projectgroep verwerkt de uitkomsten 

van de ouderavond in de visie op spelen, 

leren en ontwikkelen van het kindcentrum.  

Deze visie vormt de basis voor de inhoud 

van het uitwerken van alle onderwerpen 

voor het kindcentrum. De onderwerpen 

worden uitgewerkt door leerkrachten en 

pedagogisch medewerkers in een werk-

groep. Er is bijvoorbeeld nu een werk-

groep aan de slag met de uitwerking van 

hoe de organisatiestructuur eruit kan zien 

en hoe we komen tot 1 team voor het kind-

centrum. Voor toekomstige werkgroepen 

bijvoorbeeld ouderbetrokkenheid of na-

schools aanbod willen we ook graag ge-

bruik maken de expertise van ouders. Via 

de nieuwsbrief volgt daar in 2017 een uit-

nodiging voor . 
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Dit informatiebulletin heeft als doel alle ouder(s)/verzorger(s) van de partners ‘t Poppeke, 

Foxkidz en ‘t Getij op de hoogte te houden rondom de vorming van het Kindcentrum Kloosterzande. 

Tijdens de praat-mee en denk-mee sessie kwam o.a. naar 

voren wat nu precies een kindcentrum zal gaan inhou-

den.  

hiervoor kunt u eens het filmpje over het kindcentrum-

H2020 bekijken: 

https://www.youtube.com/watch?v=79BTlp_AbFA 

Of u kunt eens de onderstaande website bezoeken: 

www.kindcentra2020.nl 

  Het volgende informatiebulletin zal in de maand maart verschijnen.   

We kunnen terugkijken op een geslaagde praat-mee en denk– 

mee sessie met ouders!  

De ouders hebben samen gekeken naar wat zij belangrijk vinden dat hun kind

(eren) kennen en kunnen aan het einde van de basisschool. Dit hebben ze in 

zogenaamde “rugzakken” gestopt. Welke eigentijdse vaardigheden dienen 

zij te hebben als ze de basisschool verlaten. Enkele punten die naar voren 

kwamen: 

• Sociale vaardigheden 

• Computer vaardigheden 

• Omgang met diversiteit 

• Leren leren 

• Algemene kennis 

Ook hebben we gekeken naar wat ouders graag willen terugzien bij de geko-

zen waarden in het kindcentrum.  

Passie: aandacht voor ieder kind, talenten inzetten van medewerkers, 
talentontwikkeling bij kinderen.  

Respect: Persoonlijk contact tussen professional en kind, aandacht voor 
normen en waarden, leren luisteren naar elkaar, omgangsvormen leren, ge-
dragsregels en afspraken.  

Humor en plezier: sfeer, balans tussen leren en ontspanning, talent-
ontwikkeling 

Veiligheid: kinderen voelen zich thuis, iedereen mag een mening heb-

Respect 

Respect 
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Alle gevulde “rugzakken” door ouders bij elkaar... 

Informatievoorziening  

We gaan zorgen dat naast deze nieuwsbrief  we alle kindcentrumontwikkelin-

gen ook meenemen in de “on-line wereld” We zullen zorgen dat dit een plekje 

krijgt binnen de websites van de verschillende  partners. 

Passie ! 

Respect 



Tijdens de praat-mee en denk-mee sessie was er uiteraard 

ook de gelegenheid voor ouders om volop  vragen te stellen. 

Hieronder enkele vragen:  

• Gaan de schooltijden veranderen? Dit is een mogelijkheid. 

Mochten we hier plannen voor hebben dan zullen eerst ou-

ders hieromtrent bevraagd worden zodat we rekening 

kunnen houden met de wensen van ouders. Uitgangspunt 

hierbij is dat het moet passen in de visie! Eerst de visie dan 

de schooltijden. 

• Wanneer zal het kindcentrum van start gaan?  Na de zomer-

vakantie starten we met de kindcentrum-aftrap. 

• Wat is er zo nieuw aan een KC? Intensieve samenwerking! 

In de praktijk zijn er nog veel schotten en we proberen sa-

men antwoorden te vinden op de vragen die op ons afko-

men. De veranderingen moeten weer zichtbaar worden als 

we de visie verder handen en voeten geven. Er zijn tal van 

voorbeelden in den lande.  

• Kunnen er sportclubs worden betrokken bij het IKC? Ja dat 
kan zeker.  

• Gaat er een onderwijskundig ook wat veranderen en wan-
neer horen we dit? Dat is een veranderingstraject met be-

trokkenheid van ouders. We gaan niet voor niets naar Fin-

land! Er broeit wel iets. We denken bijvoorbeeld na op 

welke manier we de kinderen nog beter op hun eigen leer-

niveau kunnen ondersteunen? Of hoe we ze nog beter kun-

nen helpen in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid ……. 

• Worden de kinderen er ook bij betrokken? Ja hier kinder-
parlement wordt hier bij betrokken. 

</body>

 

 

Tijdens de informatieavond was er ook ruimte voor een toneelstukje rondom het Kindcentrum ……. 
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