
  

 

  

 
 
In de afgelopen weken zijn er 
verschillende ouderbijeenkomsten 
geweest. In deze vijfde nieuwsbrief 
blikken we terug op deze avonden en 
houden we u op de hoogte van verdere 
ontwikkelingen. Veel plezier met het 
lezen van deze oudernieuwsbrief. 
 
Hartelijke groet,  Team Kindcentrum Noord 

In de maand juni zijn er op drie locaties 
ouderbijeenkomsten geweest voor in totaal 
ongeveer 150 ouders. De sfeer tijdens deze 
avonden was open en opbouwend. 
   
Elke avond begonnen we met een presentatie 
over de volgende drie onderwerpen:  
• Waarom een kindcentrum? 
• De gezamenlijke visie van KC Noord 
• Vertaling van de visie naar huisvesting 

 
Vervolgens zijn we in kleinere groepen uiteen 
gegaan, waarin we in gesprek met ouders zijn 
gegaan over hun vragen en aandachtspunten.  
 
Hieronder geven we een zeer verkorte 
samenvatting van de presentatie. Heeft u de 
ouderbijeenkomsten gemist, maar wilt u wel 
graag uitgebreidere informatie? Zie dan de 
contactgegevens op de laatste bladzijde van 
deze nieuwsbrief, we gaan graag met u in 
gesprek.  
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Beste ouders/verzorgers, 

KC Noord is de werknaam van ons nieuwe 

kindcentrum. De volgende locaties gaan 

samen één kindcentrum vormen: Locaties 

Grote Beer, Beresterk en Zonnewijzer van 

Kindkracht 0/12 en basisscholen Elckerlyc, de 

Roelevaer en de Klimboom van SSBA. 



  

  

Waarom een kindcentrum? 
Over het waarom van een kindcentrum willen we 
jullie graag het volgende filmpje laten zien: 
 
Film van PACT voor Kindcentra 
 
De gezamenlijke visie van KC Noord 
In onze gezamenlijke visie staan 7 pijlers centraal: 

• Spelend leren 

• Ontdekkend leren 

• Onderzoekend leren 

• Bewegend leren 

• In samenhang; onder andere door 
kindcentrum brede thema’s 

• In verbinding; met professionals, met 
ouders en met de wereld om ons heen. En 
kinderen in verbinding met elkaar.  

• Passend; het kind volgt zijn/haar eigen 
ontwikkellijn en wordt daarbij passend 
gestimuleerd. 

 
 

 
De pijler samenhang staat onder andere voor 
het werken in het hele kindcentrum met brede 
thema’s. Dus alle kinderen houden zich tegelijk 
bezig met hetzelfde thema, iedere groep 
kinderen aansluitend op hun eigen 
ontwikkeling. 
 
Ook beweging toevoegen aan de dag van onze 
kinderen is een belangrijke pijler.  Daar zijn we 
nu ook al mee bezig op de huidige scholen en 
opvanglocaties. 
 
De pijler passend betekent iets voor de manier 
van werken binnen ons kindcentrum. 
Heel belangrijk is, dat we niet meer uitgaan 
van het gemiddelde, maar een kind vergelijken 
met zichzelf. Een kind volgen en stimuleren in 
zijn of haar eigen ontwikkeling is daarbij 
leidend.  
 

Ouderbijeenkomsten  
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https://youtu.be/DF2Xg5cXujk


  

 

  

Ouderbijeenkomsten  

In het kindcentrum vervalt het huidige 

klassensysteem (groep 1 t/m 8), en komen de 

kinderen in bredere leeftijdsgroepen. Het 

kindcentrum bestaat straks uit vier domeinen met 

de volgende leeftijdsindeling: 

• 0-3 

• 3-7 

• 7-10 

• 10-12 

Er zijn overlappende leeftijden, omdat elk kind 
op zijn eigen passende moment toe is aan het 
volgende domein en dat is dus niet per definitie 
gekoppeld aan het bereiken van een bepaalde 
leeftijd. 
 
Er zijn vier leeftijdsgroepen omdat we in de pijlers 
zien dat er in deze verschillende leeftijdsgroepen 
andere accenten in het ontwikkelen en leren 
worden gevraagd. 
Bij de leeftijdsgroepen 0-3 en 3-7 jaar ligt het 
accent  op spelend- en ontdekkend leren. Het 
accent op onderzoekend leren zal weer groter zijn 
in de oudste leeftijdsgroepen. 
 

We vinden het belangrijk dat een kind zich 
veilig voelt en gezien wordt. Met het 
samengaan van drie basisscholen en drie 
opvanglocaties, zijn de leeftijdsdomeinen groot 
in omvang.  
 
Om geborgenheid en veiligheid voor kinderen 
te waarborgen, worden er binnen de domeinen 
velden gemaakt. In een veld zijn drie 
stamgroepen van elk 25 kinderen (bij de 0, 1, 2 
en 3 jarigen is de groepsgrootte lager, passend 
bij de wet kinderopvang). 
 
De kinderen maken deel uit van een eigen 
stamgroep waar vaste mentoren aan 
verbonden zijn. Op vaste momenten 
gedurende de dag zijn de kinderen samen met 
hun stamgroep. Op andere momenten mengen 
de 3 stamgroepen in het veld, om bijvoorbeeld 
passend instructie te krijgen of voor een 
bepaalde activiteit. Op deze manier is er 
geborgenheid en een eigen omgeving voor de 
kinderen.  
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Het kindcentrum zal gebouwd worden aan de 

noordzijde van het Sportpad, tegenover de 

sportvelden van de tennis en EMM.  

De huisvesting is aansluitend bij en 

ondersteunend aan onze visie.  

Voor de geborgenheid en veiligheid krijgt ieder 
domein een eigen ingang in het kindcentrum. 
De domeinen worden met elkaar verbonden 
door beweegpleinen.  
 

In een veld zullen er geen klaslokalen zijn zoals 
u ze nu kent. Wel is er voor iedere stamgroep 
een eigen plek. En er komen verschillende 
plekken, passend bij verschillende activiteiten. 
Stilteruimtes of plekken om te rekenen of 
plekken om te lezen. 
 
Midden juli zal de architect worden 
geselecteerd, die samen met ons aan de slag 
gaat om een ontwerp te maken die aansluit en 
ondersteunend is aan onze visie.  
 
De architect is ook de architect van het 
sportbedrijf, waar nieuwbouw van het 
zwembad en sporthal plaatsvindt. Het 
Kindcentrum, de sporthal en het zwembad 
zullen via een gezamenlijk ‘hart’ aan elkaar 
verbonden worden. Zo kunnen we het 
bewegend leren optimaal in samenwerking 
inzetten. De samenwerking verloopt heel 
positief en inmiddels is er ook een gezamenlijk 
beweegteam aan de slag gegaan, om bewegen 
in toenemende mate toe te voegen aan 
onderwijs en opvang.  
 
We koersen op ingebruikname van het nieuwe 

kindcentrum in augustus 2025. 
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Huisvesting  



  

 

 

Vervolg en vragen 
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We hebben tijdens de ouderavonden veel positieve 
reacties gehoord over de visie van het kindcentrum. 
Uiteraard zijn er ook vragen.  
Veel vragen gingen over ‘het hoe’. 

• Hoe worden de professionals voorbereid op de 

wijzigingen ten aanzien van onderwijs/opvang? 

• Hoe wordt de ontwikkeling van de kinderen 

gevolgd? 

• Hoe wordt in zo’n groot gebouw de 

geborgenheid en veiligheid van de kinderen 

gewaarborgd? 

• Hoe zorgen we er voor dat kinderen niet 

overprikkeld raken? 

Daarnaast waren er ook  vragen ten aanzien van de 

huisvesting: Hoe realistisch is de planning, gaat het 

gebouw groot genoeg zijn voor de toekomst? 

Herkenbare thema’s, die ook voor ons belangrijk zijn. 

Op sommige vragen konden we deze avonden vanuit 

onze visie al meer toelichting geven. Andere 

onderwerpen zijn belangrijk om uit te werken in het 

verdere proces. 

Met deze verdere uitwerking gaan we aan de slag 

samen met onze medewerkers. Ook in de huidige 

gebouwen zullen we de komende tijd al stappen zetten 

binnen de pijlers van onze visie.  

De medewerkers van onderwijs en opvang gaan 

daarnaast bezoeken brengen aan bestaande 

kindcentra, waarin opvang en onderwijs al 

samenwerken. Zo kunnen we leren van plekken waar 

al op een andere manier gewerkt wordt. We gaan daar 

een beeld vormen van hoe het werkt, ons laten 

inspireren en hieruit meenemen wat past bij onze 

visie.  

Daarnaast gaan we werkgroepen opstarten voor 

verschillende thema’s. Voor deze werkgroepen kunt u 

zich ook als ouder aanmelden. Heel graag, want we 

vinden betrokkenheid van u als ouders belangrijk. We 

zullen u hier in de loop van het volgende schooljaar 

verder over informeren.  

 

 

Tot slot worden er volgend schooljaar  

wederom ouderavonden over KC Noord 

georganiseerd, zodat we in gesprek blijven 

over deze ontwikkeling naar een gezamenlijk 

kindcentrum aan het Sportpad. 

Heeft u in de tussentijd al vragen? Dan kunt u 

terecht bij onderstaande collega’s: 

Mandy van Veen 
Leidinggevende 0-2 groepen Zonnewijzer  
mandyvanveen@kindkracht.nl 
Mariët Toorenaar 
Leidinggevende 2-4 groepen Zonnewijzer 
mariettoorenaar@kindkracht.nl 
José de Jong 
Leidinggevende BSO Grote Beer 
josedejong@kindkracht.nl 
Maaike van Leijden 
Leidinggevende BSO Zonnewijzer 
maaikevanleijden@kindkracht.nl 
Ton Kuiters 
directeur Elckerlyc 
de.elckerlyc@ssba.net 
Jenny van der Luit 
directeur de Klimboom 
de.klimboom@ssba.net 
Alex Rietbroek 
directeur de Roelevaer 
de.roelevaer@ssba.net 
Margreet Hoogenboom 
projectleider 
margreethoogenboom@ssba.net 

Marije Cozijn 

directeur Kindkracht 0/12 

marijecozijn@kindkracht.nl 

 

En voor project Sportpad 

Sonja Bakker-Zeestraten 

directeur Kindkracht 0/12 

sonjabakker@kindkracht.nl 
Ariaan Bohnen 
bestuurder SSBA 
ariaanbohnen@ssba.net 
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