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In september 2019 is de eerste 
informatiebrief rond Kindcentrum 
Noord verschenen. Daarin hebben we 
vooral verteld over de startfase van 
het traject rond het nieuw te bouwen 
Kindcentrum. Bij deze ontvangt u 
onze tweede informatiebrief.

Waar gaat het om?
Locaties Grote Beer, Beresterk en Zonne- 
wijzer van Kindkracht 0/12 en basisscholen 
Elckerlyc, de Roelevaer en de Klimboom van 
SSBA werken samen aan de ontwikkeling 
van Kindcentrum Noord. Dit nieuwe 
Kindcentrum wordt, als het aan ons ligt, over 
een aantal jaar gebouwd aan het Sportpad in 
Roelofarendsveen. De exacte locatie van het 
nieuwe kindcentrum is nog niet bekend. Wij 
zijn hierover in overleg met de gemeente en 
de verenigingen aan het Sportpad. 

Op de korte termijn zijn er voor u als 
ouder en voor uw kinderen geen directe 
veranderingen, maar wij willen u meenemen 
in de stappen, die wij maken.

In deze nieuwsbrief informeren we u  
over de volgende onderwerpen: 
•  Wat is de stand van zaken van de 

gebiedsontwikkeling rondom het 
Sportpad oftewel de verwachte nieuwe 
locatie van het kindcentrum?

•  Hoe betrekken we in deze vroege 
ontwikkelfase ouders? 

•  Hoe verdiepen we onze gezamenlijke 
visie op (de ontwikkeling van) kinderen 
voor het toekomstige kindcentrum?

•  Welke stappen zijn of worden genomen 
met de teams op de verschillende 
locaties? 

Hartelijke groet, 
Team Kindcentrum Noord

PS Kindcentrum Noord wordt niet de naam van  
het Kindcentrum. We gebruiken die naam alleen  
als een werktitel in de voorbereidingen op de bouw. 
Het uiteindelijke Kindcentrum krijgt  
een andere, passende naam.   

Beste ouders/verzorgers,
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Wat is de stand van zaken van de gebiedsontwikkeling rondom het Sportpad  
oftewel de verwachte nieuwe locatie van het kindcentrum? 

Verenigingen en ondernemers aan het Sportpad werken al enige tijd nauw samen met de 
kindpartners (SSBA en Kindkracht 0/12) en de gemeente aan een globale gebiedsvisie rondom 
het Sportpad. In deze visie komen sport, onderwijs, kinderopvang, cultuur, wonen en zorg 
samen voor alle inwoners van 0 tot 100 jaar. De huidige sportverenigingen aan het Sportpad 
hadden samen met Hart4Health in 2017 de handen al ineengeslagen en zich verenigd als 
Sportpad United. Kindkracht 0/12, SSBA en De Tweesprong waren ook met elkaar om tafel 
gegaan in hun zoektocht naar een nieuw Kindcentrum Noord in combinatie met een sport- 
en zwemaccommodatie. Inmiddels is de Projectgroep Sportpad gevormd, waarbij naast 
Sportpad United, de kindpartners van het KC-Noord en De Tweesprong, ook hockeyvereniging 
Alkemade, Fysiotherapie Alkemade, SplotsZ, en de gemeente aangesloten zijn.

Wat komt er in de gebiedsvisie?
De gebiedsvisie zal onder andere antwoord geven op de vraag welke functies er op welke  
plek in het gebied zouden kunnen komen, hoe alle voorzieningen straks goed bereikbaar 
zijn, en uiteraard wat dat allemaal kost. Het uitgangspunt van alle partijen in het gebied, zoals 
verwoord in de gezamenlijke visie, is dat er in de toekomst een mooie combinatie ontstaat van 
sport, onderwijs, kinderopvang, cultuur en zorg, en dat dit zo multifunctioneel mogelijk opgezet 
gaat worden. Met de visie onderzoeken we met elkaar wat op hoofdlijnen haalbaar is. Vanuit de 
kindpartners vinden wij samenwerking, ruimte, veiligheid en goede fasering erg belangrijk en 
nemen wij deze punten met extra aandacht en zorg mee in de gebiedsvisie.

Wanneer en hoe ziet de participatie eruit?
De gebiedsvisie op hoofdlijnen zal in het najaar van 2020 gepresenteerd worden aan de Raad. 
Met behulp van input van alle partijen zoals direct omwonenden, inwoners van de gemeente  
en gebruikers van het gebied wordt deze gebiedsvisie uitgewerkt. Er zal ook een speciale 
website voor dit project gelanceerd worden, waar alle betrokkenen de voortgang kunnen 
bekijken en vragen kunnen stellen.

Wat is de stand van zaken  

van de gebiedsontwikkeling? 
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We vinden het belangrijk om samen met 
ouders naar de toekomst te kijken. Begin 
2019 hebben we daarom een focusgroep 
voor ouders opgericht. Het doel van deze 
focusgroep is de wensen van ouders ten 
aanzien van een integraal aanbod van 
onderwijs en opvang te inventariseren 
en dit mee te nemen in de ontwikkeling 
van Kindcentrum Noord. We zien het als 
samen onderweg zijn met ouders in onze 
ontdekkingsreis naar de vormgeving van 
KC Noord. Het afgelopen jaar is met deze 
focusgroep specifiek naar de visie van  
KC Noord gekeken. 

Deze focusgroep bestaat uit ouders vanuit 
de drie scholen en de twee locaties van 
Kindkracht 0/12. Zij hebben kinderen in 
verschillende leeftijden om zo vanuit 
verschillende invalshoeken mee te  
kunnen denken.

De 1e bijeenkomst van deze focusgroep was 
in maart 2019. De ouders hebben toen met 
elkaar nagedacht over de volgende vragen: 
•  Wat hebben onze kinderen nodig voor 

de toekomst? 
•  Zij gaan pas in 2085 met pensioen, wat 

betekent dat voor het Kindcentrum? 
•  Wat vinden wij als ouders belangrijk? 

In december 2019 is deze groep ouders 
nogmaals bij elkaar gekomen.  Toen zijn 
de uitkomsten van de eerste bijeenkomst 
getoetst aan de missie en bouwstenen van de 
toekomstvisie van het Kindcentrum Noord.

Deze bouwstenen zijn: 
•  Samenhang (betekenisvol, in verbinding 

met een geheel)
•  Verbinding (staat voor samen (leren) 

leven, samen met kinderen, ouders, 
professionals, de samenleving)

•  Passend (diversiteit aan keuzes, een 
eigen aanpak, passend bij het kind en  
de toekomst)

•  Ontdekkend, spelend en onderzoekend 
leren (maak het leren en ontwikkelen 
betekenisvol)

De betrokken ouders concludeerden, dat 
‘veiligheid’ en ‘ruimte’ sleutelwoorden 
zijn voor het leren en ontwikkelen binnen 
Kindcentrum Noord. Het kind staat 
centraal en mag er zijn zoals hij of zij 
is, met oog voor talent. Door gebruik te 
maken van talenten, kunnen kinderen veel 
van elkaar leren. Om de kinderen heen 
staan volwassenen, die hen begeleiden en 
stimuleren in hun ontwikkeling, zoals de 
leerkrachten, pedagogisch medewerkers 
en ouders. Maar ook bijvoorbeeld 
maatschappelijke organisaties, 
sportverenigingen en culturele organisaties 
worden genoemd als belangrijke partners. 

Andere belangrijke punten die binnen 
de focusgroep genoemd zijn: gelijke 
kansen, opdoen van kennis, vaardigheden 
eigen maken, verschillende manieren van 
leren mogelijk maken, zoals klassikaal, in 
groepjes en individueel. De focusgroep van 
ouders blijft beschikbaar als vraagbaak 
voor het ontwerpteam en in de toekomst 
zullen er zeker weer ouders worden 
gevraagd om deel te nemen aan een 
focusgroep op divers gebied.

Hoe betrekken we ouders in  

deze vroege ontwikkelfase? 
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Hoe verdiepen we onze 

gezamenlijke visie?

Vorig schooljaar hebben medewerkers 
zich gebogen over de visie op leren en 
ontwikkelen voor kinderen van 0 tot 7 
jaar en voor kinderen van 7 tot 12 jaar. 
Deze werkgroepen hebben in grote lijnen 
aangegeven wat de pijlers worden van 
Kindcentrum Noord, maar om verdieping  
en verfijning aan te brengen binnen deze 
visie, is een ontwerpteam geformeerd.   
Aan het ontwerpteam nemen de 
volgende personen deel: Rowan Verbeek 
(pedagogisch medewerker), Marian 
Castelein (pedagogisch medewerker), 
Tamara Rietbroek (pedagogisch coach), 
Melanie Lempers (leerkracht en TOP 
specialist), Anika van Egmond (leerkracht 
en gedragsspecialist) en Judith 
Leeuwenkuijl (vanuit Passend Primair 
Onderwijs verbonden aan SSBA). 

Het ontwerpteam werkt aan de 
toekomstvisie voor het KC Noord door 
zoveel mogelijk relevante en actuele 
kennis en ervaringen te gebruiken. Het 
ontwerpteam heeft daarom als kick-off een 
masterclass gevolgd, waarbij Claire Boonstra 
(oprichtster van Operation Education) hen 
inspireerde om los te komen van de huidige 
praktijk. Om verder te kijken dan wat er nu is 
en juist na te denken over ‘waarom doen we 
de dingen zoals we ze doen?’ en ‘kan het ook 
anders/beter?’ Ook werd het ontwerpteam 
verder meegenomen in hoe zo’n proces kan 
verlopen door ervaringsdeskundige Stef van 
Wickeren. 

De komende periode gaat het ontwerpteam 
onderzoek doen en ook andere Kindcentra 
bezoeken, waar vernieuwende elementen 
rond leren en ontwikkelen al aanwezig zijn. 
Van daaruit maken zij een plan met concrete 
aanbevelingen over hoe er gewerkt kan 
gaan worden vanuit de missie en visie van 
Kindcentrum Noord.
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Welke stappen zijn  

of worden genomen?

Op dinsdag 14 januari kwamen zo’n  
100 medewerkers bij elkaar van alle 
betrokken locaties. Zij wisselden ervaringen 
uit en werden meegenomen in de 
gebiedsontwikkeling rondom het Sportpad. 
Na een plenair gedeelte gingen de  
100 collega’s uiteen in kleine groepen  
om met elkaar ervaringen te delen uit  
hun werkpraktijk. 

Professionals van de jongste kinderen  
(0-7 jaar) wisselden kennis en ervaring uit 
op het gebied van betekenisvol leren; een 
leeromgeving rijker maken met natuurlijke 
en echte materialen. Ook bespraken zij de 
acties, die zij hadden ondernomen om meer 
beweging toe te voegen gedurende de dag. 

Bewegen is namelijk een essentieel 
onderdeel om onze hersenen meer 
zuurstof te brengen en dus rijker te kunnen 
ontwikkelen. Professionals van de oudste 
kinderen (7-12 jaar) bespraken hoe zij met 
de kinderen op zoek waren gegaan naar 
individuele talenten en op welke manier zij 
hier gebruik van hadden gemaakt tijdens de 
les of in het activiteitenaanbod. Ook deze 
groep besprak met elkaar het toevoegen 
van beweging gedurende de dag. Door 
het uitwisselen van ervaringen ontstonden 
waardevolle gesprekken om zo met en 
van elkaar te leren. De komende periode 
weten de collega’s elkaar te vinden en gaat 
iedereen verder om met elkaar ook meer 
verdieping in de opdrachten te zoeken.
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Bij wie kunt u terecht

met vragen?

We houden u in de komende nieuwsbrieven 
verder op de hoogte van de ontwikkelingen 
rondom Kindcentrum Noord. Als u tussentijds 
vragen of opmerkingen heeft, staan we uiteraard 
graag voor u klaar. Neem in dat geval contact  
op met een van de volgende medewerkers.

Kim Verdel
leidinggevende Zonnewijzer
kimverdel@kindkracht.nl

Greet van Zanten
leidinggevende Zonnewijzer
greetvanzanten@kindkracht.nl

Mariët Toorenaar
leidinggevende Zonnewijzer
mariettoorenaar@kindkracht.nl

José de Jong
leidinggevende Grote Beer
josedejong@kindkracht.nl

Ton Kuiters
directeur Elckerlyc
de.elckerlyc@ssba.net

Jenny Tukker
directeur de Klimboom
de.klimboom@ssba.net

Alex rietbroek
directeur de Roelevaer
de.roelevaer@ssba.net

Margreet Hoogenboom
projectleider
margreethoogenboom@ssba.net
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