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U heeft er in de lokale media vast 
al over gelezen of van gehoord. 
Locaties Grote Beer, Beresterk 
en Zonnewijzer 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.  
In deze nieuwsbrief informeren  
we u graag over de stappen die  
we op weg daarnaartoe zetten.

In deze eerste editie leest u waarom wij 
voor Kindcentrum Noord kiezen, wat we 
ermee willen bereiken en waar we staan in 
onze voorbereidingen. Ook stellen we de 
medewerkers aan u voor waar u met uw 
vragen of opmerkingen over Kindcentrum 
Noord altijd terecht kunt.

Hartelijke groet, 
Team Kindcentrum Noord

PS Kindcentrum Noord wordt niet de naam van 

de nieuwe, gezamenlijke locatie. We gebruiken 

die naam alleen als een werktitel in de voor

bereidingen op de bouw. Het uiteindelijke nieuwe 

gebouw krijgt een andere, passende naam. 

Beste ouders/verzorgers,
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In het toekomstige Kindcentrum Noord 
vindt u op één locatie kinderdagopvang, 
buitenschoolse opvang en basisonderwijs. 
Kindcentrum Noord staat onder leiding 
van één directie en de professionals in de 
verschillende groepen vormen samen één 
team. Er bestaat in ruimte (gebouwen), 
organisatorisch, pedagogisch en didactisch 
geen scheidslijn meer tussen opvang en 
onderwijs.

Kindcentrum Noord:  

het hoe, wat en waarom

Wij geloven dat kinderen zich het beste ontwikkelen als ze in de  
leeftijd van 0 tot 12 jaar in een samenhangende omgeving kunnen  
spelen, leren en ontmoeten; een vertrouwde omgeving waarin ze  
begeleid worden door professionele medewerkers die vanuit één  
heldere visie op ontwikkeling van kinderen (samen)werken.  
Deze overtuiging is de basis onder Kindcentrum Noord.

Kinderen kunnen zich hierdoor tot hun 
12e jaar ontwikkelen in een omgeving die 
bekend en vertrouwd is. De overgang tussen 
groepen wordt makkelijker, evenals de 
informatieoverdracht tussen professionals 
en ouders/verzorgers. De talenten van ieder 
individueel kind zijn bekend en worden 
(h)erkend: kinderen worden op een bij 
hen passende manier gestimuleerd en 
uitgedaagd zich te blijven ontwikkelen. 
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In het afgelopen schooljaar hebben we de volgende stappen gezet:

1. De directies van Kindkracht 0/12, Elckerlyc, de Roelevaer en de Klimboom  
hebben samen de missie en doelstellingen van Kindcentrum Noord bepaald. 

2. Een afvaardiging van medewerkers van de genoemde organisaties zijn  
in vier groepen gestart met het uitwerken van de visie. De groepen zijn:

 a. Visie 0 - 7 jaar: Hoe willen wij werken? Wat hebben kinderen van deze leeftijd nodig?  
En wat hebben zij nodig voor de toekomst? 

 b. Visie 7 - 12 jaar: Wat hebben kinderen van deze leeftijd nodig?  
Op welke wijze zien wij hun aanbod? Wat hebben zij nodig voor de toekomst? 

 c. Huisvesting: Hoe moet het nieuwe gebouw ingedeeld worden? Op welke manier  
kan ruimte en omgeving de samenwerking ondersteunen en de ontwikkeling  
van kinderen centraal stellen?

 d. Buitenruimte: Hoe moet de buitenruimte ingedeeld worden? Op welke manier  
kan buitenruimte de manier van samenwerken ondersteunen en de ontwikkeling  
van kinderen centraal stellen?

3. Er zijn drie medewerkersbijeenkomsten geweest. Op deze bijeenkomsten konden  
de medewerkers van de betrokken kinderopvanglocaties en basisscholen elkaar 
ontmoeten en beter leren kennen. Daarnaast hebben ze input geleverd aan hun  
collega’s in de werkgroepen.

4. Er is een focusgroep van ouders samengesteld. De groep bestaat uit (toekomstige)  
ouders die met ons meedenken over de invulling van de visie van Kindcentrum Noord.  
We willen graag weten wat ouders belangrijk vinden voor hun kind in de toekomst en  
hoe we dat in Kindcentrum Noord terug kunnen laten komen.  

5. De oudercommissie van de betrokken locaties van Kindkracht 0/12 en de medezeggen-
schapsraden van de betrokken basisscholen zijn én worden regelmatig geïnformeerd  
over de stappen die gezet zijn en nog genomen worden. 

Welke stappen hebben 

we tot nu toe gezet?
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1. De oudercommissies en de medezeggenschapsraden blijven op eenzelfde manier 
betrokken als afgelopen jaar. Ook komt volgend jaar de focusgroep van ouders 
nogmaals bij elkaar. 

2. Een ontwerpteam bestaande uit interne en externe leden zal de visie en aanbevelingen 
van de werkgroepen nog verder onderzoeken en waar nodig verdiepen en aanvullen.  
Op deze manier verrijken we onze plannen met relevante en actuele kennis en 
ervaringen.

 
3. Vanuit de eerdergenoemde werkgroepen zijn concrete aanbevelingen gedaan  

waarmee we al kunnen starten in de huidige praktijk. Zo werken we stap voor stap  
toe naar de nieuwe ontwikkel- en onderwijsvisie en onderlinge samenwerking. 

 • Voor de jongste kinderen (0 tot 7 jaar) maken we het komende schooljaar onze 
leeromgeving rijker door materialen vanuit de omgeving naar binnen te halen.  
Als we bijvoorbeeld het thema bouwen behandelen, gebruiken we buizen,  
zand en boomstammen. 

 • Voor de oudere kinderen (7 tot 12 jaar) gaan we op zoek naar talenten van individuele 
kinderen en sluiten we de lesinhoud en het activiteitenaanbod hierop meer aan. 

 • Voor alle kinderen geldt dat we meer beweging willen integreren in de groep  
en tijdens de lessen. 

 Daarnaast worden ook in het komende schooljaar twee medewerkersbijeenkomsten 
georganiseerd waar informatie over het proces en het uitwisselen van ervaringen 
centraal staat.

Wat gaat er in het komende 

schooljaar gebeuren?
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Het is de bedoeling dat Kindcentrum Noord 
aan het Sportpad in Roelofarendsveen 
gevestigd wordt, naast of dicht bij 
de daar aanwezige sportvelden en 
sportverenigingen. Een perfecte locatie 
voor ons omdat we graag samen willen 
werken met verenigingen, bijvoorbeeld 
door gebruik te maken van elkaars 
faciliteiten. Samen met de verenigingen 
rondom het Sportpad, de Tweesprong, 
SSBA en Kindkracht is een Sportpad visie 
opgesteld, waarmee we de verbinding 
tussen Kindcentrum Noord en de directe 
omgeving willen versterken. Deze 

Waar en wanneer wordt 

Kindcentrum Noord 

Sportpad visie is in mei aangeboden aan de 
gemeenteraad en is voor ons het bredere plan 
waarbinnen wij Kindcentrum Noord willen 
ontwikkelen. Leren en ontwikkelen is immers 
allang niet meer het werkgebied van opvang 
en onderwijs alleen. 

Het is nog moeilijk te zeggen, maar wij 
verwachten dat Kindcentrum Noord binnen 
vijf jaar werkelijkheid is. De gemeenteraad 
heeft de bouw van Kindcentrum Noord 
benoemd als een van de vijf projecten die de 
gemeente Kaag en Braassem in de komende 
jaren als eerste uit moet gaan voeren.

gerealiseerd?
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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.

Bij wie kunt u terecht 

met vragen?

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


