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in deze marktplaats nemen we u mee in de 
ontwikkelingen binnen het onderwijs, die moeten leiden 
tot integrale kindcentra (iKC).
Decennia lang hebben verschillende organisaties voor 
onderwijs en opvang, ieder op zijn eigen wijze en vanuit 
de eigen opdracht, de ontwikkeling van kinderen ter 
hand genomen. ieder vanuit de eigen missie en visie. 
Tal van partijen in het onderwijsveld ontplooien nu 
initiatieven om tot een samenhangende infrastructuur 
en doorgaande lijnen te komen voor de opvang van en 
onderwijs aan kinderen tussen 0 en 12 jaar.
in het artikel van wethouder Corrie noom constateert 
zij dat voor het eerst in het regeerakkoord het begrip 
‘integrale kindcentra’ is opgenomen. Zij is daar blij om. 
‘Het stimuleert ontwikkelingen in een richting waar we 
in Zaanstad nu al een aantal jaren mee bezig zijn.’
Het bestuur van agora geeft in een onderdeel van haar 
strategisch beleid aan dat zij de brede school gedachte 
verder wil ontwikkelen: richting integrale kindcentra 
(0 t/m 12 jaar). Dit zijn centra voor onderwijs en opvang 
met één visie/missie, één team, één beleid onder regie 
van onderwijs.
op zeven scholen is de ambitie uitgesproken om zich in 
samenwerking met kinderopvangorganisatie TintelTuin 
te ontwikkelen tot een integraal kindcentrum.
in dit blad beschrijven een drietal scholen hun proces 
van verandering in het kader van breed onderwijs en 
tonen waar zij nu staan in hun ontwikkeling. 
Hoe je tot een iKC kunt komen en welke bouwstenen er 
dan een plek in moeten krijgen, is te lezen in de artikelen 
van aPS en de handreiking van Jeannette Doornenbal. 
laterna magica heeft daar in de praktijk invulling aan 
gegeven. Zij laat zien een iKC te zijn in denken en doen.
binnen agora laat een aantal scholen zien flinke stappen 
te zetten in hun samenwerking met andere partijen. in 
hun uitbreiding van de dagarrangementen komen deze 
scholen tot een gevarieerd aanbod op het gebied van 
educatie, welzijn, kinderopvang, zorg en sport en cul-
tuur. Zij geven dit vorm vanuit hun eigen schoolconcept.
r.K basisschool Paus Joannes is een van de scholen die 
ervoor kiest om de zorg voor de taalontwikkeling om te 
zetten in een gedegen programma. naast het reguliere 
aanbod, is er nu een taalklas, een taalatelier en een 
ouderkamer.
De Willibrordschool zet onder meer in op educatief 
partnerschap. Zij beogen gelijkwaardigheid tussen 
ouder en school: essentieel om optimale kansen voor 
kinderen te creëren.

agora geeft invulling aan breed onderwijs.

Reacties, suggesties voor artikelen: redactie@agora.nu
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TeksT: Taco Keulen, voorziTTer college van besTuur

integrale kindcentra Special J

Het is vol in de trein. Waar ik zit is nog plaats. Ze komen bin-
nen: vrouw, man en zoontje. stevige lijven in dikke jassen. 
De handen vol tasjes, die verraden dat ze gewinkeld hebben. 
De aard van de opschriften vertelt iets over hen. Hema, 
Zeeman, Bristol. Gewone mensen zonder fratsen. Het jonge-
tje eet patat met rode en gele saus uit een kartonnen bakje. 
Met snippertjes ui. Hij wipt onrustig heen en weer. soms valt 
er iets op de grond. Op zijn wang rode en gele strepen. 
De vrouw deelt roze koeken uit. Voor ik het weet heb ik er 
ook één (vind die eigenlijk erg ranzig) en we raken aan de 
praat. Als ze horen dat ik ‘in het onderwijs’ werkzaam ben 
vertellen ze over Berry, hun zoontje. ‘Niet zo’n studiebol’, 
vertelt de vrouw, ‘maar hij is een schat hoor’! Ze maakt zich 
zorgen over hem. De man bromt wat in zijn sjaal. Berry was 
altijd druk, maakte veel stuk en had nooit vriendjes. In de 
kleutergroepen ging het niet goed. school gaf het advies 
het in het speciaal onderwijs te proberen. Het begin van een 
lange zoektocht, op onbekend terrein. Van instantie naar 
instantie, van gesprek naar gesprek en van onderzoek naar 
onderzoek. De vrouw vertelt hoe erg het is steeds opnieuw 
je verhaal te vertellen. ‘Heb de blaren op me tong gekletst’, 
mompelt de man uit zijn sjaal. Ze vertellen van de formulie-

ren die ze invulden en nauwelijks begrepen. Dat het onder-
tussen steeds slechter ging op school met Berry en hij de juf 
had geschopt. Van de BsO werd hij weggestuurd, waardoor 
moeder stopte met werken. 
Ze vertellen ook dat ze als ouders onderling onenigheid kre-
gen. Vader wilde Berry flink aanpakken, moeder niet, omdat 
Berry nou eenmaal druk van zichzelf is. ‘Omgekeerd van z’n 
vader’, zegt ze. De man protesteert zachtjes. Ze vertellen dat 
moeder niet meer sliep en vader zich opvrat. Dat ze home-
training hadden gehad van ‘maatschappelijk werk of zo’, en 
dat Berry nu op zijn vierde school zit. ‘en hij is pas tien.’
De trein stopt. Ze pakken snel de tasjes bij elkaar. Moeder 
toont nog de nieuwe rubberlaarzen die ze kocht. Voor Berry. 
‘Hij speelt zo graag buiten. We vergeten soms hoeveel we 
van hem houden. Door al dat gedoe!’ We nemen afscheid. 
Op de grond ligt een leeg kartonnen bakje. Met restjes rode 
en gele saus. 
Ik gooi het weg en laat mijn gedachten gaan. Onze klan-
ten! IkC, Passend Onderwijs, leeropbrengsten, continuous 
improvement, excellentie... Het gezinnetje kent waarschijn-
lijk de betekenis niet. Wel hebben ze ervaren waarom Goed 
Onderwijs nodig is!  << 
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Van een palet Van 
Voorzieningen naar... 

J integrale kindcentra Special

TeksT: corrie noom, weThouder gemeenTe zaansTad

T
oen ik me laatst voorbereidde 
op een gesprek over 
samenwerking van onderwijs 
en voor- en buitenschoolse 

voorzieningen, kwam ik op een website 
een tekst tegen van de Bernard van Leer 
Foundation, een fonds dat zich inzet 
voor kinderen die opgroeien in moeilijke 
sociale of economische omstandigheden. 
‘het is onbegrijpelijk dat nederland, 
een land dat het moet hebben van zijn 
kenniseconomie, geen samenhangen-
de infrastructuur heeft voor de opvang 
en ontwikkeling van kinderen tus-
sen de nul en twaalf jaar. met de wet 
Kinderopvang (2005) lijkt politiek den 
haag gestopt te zijn met het nadenken 
over het belang van hoogwaardige 
voorzieningen voor kinderen.’ 
 
Het onderwijs in Nederland is naar mijn 
mening goed georganiseerd. Vanaf 
de leeftijd van vier jaar kunnen alle 
kinderen naar school. Maar kinderen 
ontwikkelen zich niet pas vanaf hun 
vierde jaar. Die ontwikkeling begint 
zodra ze geboren zijn. Wanneer ze 
twee jaar zijn gaat het snel met ook de 
ontwikkeling van bijvoorbeeld taal en 

andere vaardigheden. Om kinderen van 
die leeftijd de gelegenheid te geven om 
samen te spelen en zich spelenderwijs 
te ontwikkelen op tal van terreinen, 
ontstonden er in de jaren zestig van de 
vorige eeuw peuterspeelzalen, bedoeld 
voor kinderen van tweeëneenhalf 
tot vijf jaar. De nadruk daarbij lag op 
de pedagogische functie van deze 
kinderopvang. Met de toenemende 
deelname van vrouwen aan  de 
arbeidsmarkt nam de behoefte aan 
dagopvang van kinderen toe. sinds de 
jaren ‘90 begon de kinderopvang flink te 
groeien door stimuleringsmaatregelen 
van de overheid. Vanaf 2000 
kwam het accent te liggen op 
gerichte ontwikkelingsstimulering. 
Peuterspeelzalen gingen samen met 
basisscholen educatieve programma’s 
(VVe) invoeren. De school kreeg 
versterking van de voorschool. 
Vanaf 2005 werden scholen door 
de Tweede kamer verplicht 
opvang aan te bieden tussen 
07.30 en 18.30 uur. Rond 
het kind ontstond een ruim 
palet aan voorzieningen: 
peuterspeelzalen, 

kinderopvang, buitenschoolse opvang, 
tussenschoolse- en/of voorschoolse 
opvang, gastouderopvang...

Ze zijn incidenteel, in tijd verschillend, 
naast elkaar ontstaan, vanuit verschillen-
de motieven; het pedagogische, bege-
leiding en stimulering van de ontwikke-
ling van kinderen, en het economische, 
kinderopvang voor werkende ouders. 
Zo schoof ook het kinderopvangbeleid 
van het Ministerie van sZW naar OCW, 
en weer terug. Het resultaat is dan 

inte
grale 
kind
centra
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School met de vijf o’S 
Onderwijs, OpvOeding, 
Ontwikkeling, Opvang en 

Ontspanning in een  dagarrangement
er zijn veel samenwerkingsmogelijkheden tussen 
basisschool en partners: samen opvoeden, samen werken 
aan de ontwikkeling of gezondheid van kinderen, samen 
aan de slag voor de kinderen die extra zorg nodig hebben. 
Al deze mogelijkheden zijn in het belang van het kind. 
Naast informatie en voorbeelden 
behandelt het boek ook vragen 
als: is het goed voor kinderen 
om de hele dag op school te 
zitten? Of: wat betekent deze 
verandering voor gezinnen en 
vrijetijdsorganisaties?
e.T. schreuder, m.a.c. val-
kesteijn en s.e.i.m. mewissen  

i  uitgeverij swP amsterdam, 
2010  i  isbn 978 90 8560 047 3

PerSPectief oP het iKc  
praktisch beeldbOek Over 
integrale kindcentra en 

kindnetwerken
educatie 1.0 is de basisschool, educatie 2.0 is de brede 
school en educatie 3.0 is het integraal kindcentrum. In 
een serie artikelen wordt de visie op, de noodzaak van en 
de totstandkoming van een IkC beschreven vanuit een 
multifocaal perspectief. Het boek bevat veel beeldend 
materiaal, informatie, tips en een test om te kijken of uw 
organisatie IkC-proof is.
onder redactie van e. van winkel, 
h. derks, P. vereijken  i  
uitgeverij swP 
amsterdam, 2011  i  
isbn 978 90 8850 202 6

meer boekentips op 
pagina 34

2

ook divers: geen samenhangende 
infrastructuur, zoals de Bernard van 
Leer Foundation terecht stelt. Het zal 
allemaal wel uit te leggen zijn en zijn 
wortels hebben in onze geschiedenis 
en het karakter van de Nederlandse 
samenleving, maar het systeem heeft 
daarmee wel belemmeringen.
 
er zijn veel bewegingen om wel te 
komen tot die heldere infrastructuur. een 
kopgroep van gemeenten schrijft: ‘Wij 
willen onze jonge burgers in staat stellen 
hun talenten optimaal te ontwikkelen. 
(…) In een integraal kindcentrum kunnen 
kinderen de hele dag terecht om te 
spelen, te leren, te ontdekken en te 
ontspannen.’
 
De stip op de horizon is het integraal 
kindcentrum, waarvan de brede school 
de voorloper is. Dat is niet zonder meer 
alles in één gebouw, hoewel samen onder 
één dak samenwerking wel gemakkelijker 
maakt. Het gaat om samenwerking van 
het basisonderwijs met de voorschoolse 
voorzieningen (peuterspeelzaal, 
kinderdagverblijf ), met de na- en 

buitenschoolse voorzieningen en met 
organisaties op het terrein van sport, 
cultuur en andere activiteiten, die met 
elkaar één pedagogische lijn delen en 
uitgaan van de kenmerken van de buurt 
of wijk. Nu zijn het nog allemaal aparte 
organisaties die met elkaar de brede 
school tot uitvoering brengen, afspraken 
maken met elkaar over de doorlopende 
leerlijn, dezelfde pedagogische aanpak, 
over buitenschoolse activiteiten, over 
de vraag wat een kind in die omgeving 
nodig heeft, over betrokkenheid 
van de ouders en de jeugd- en 
jeugdgezondheidszorg (Centrum Jong).
 
Het regeerakkoord van onze nieuwe 
regering, gevormd door VVD en PvdA, 
onderschrijft de noodzaak om onderwijs, 
kinderopvang, peuterspeelzalen 
en VVe op elkaar af te stemmen. Zij 
willen naar die figuurlijke stip op de 
horizon en schrijven: ‘onderwijs, 
kinderopvang, peuterspeelzalen 
en voor- en vroegschoolse educatie 
moeten op elkaar afgestemd zijn. in de 
voorschoolse periode is dat van belang 
om ontwikkelingsachterstanden 

te voorkomen, te signaleren en 
tijdig aan te pakken. het leren van 
de nederlandse taal door jonge 
kinderen verdient daarbij bijzondere 
aandacht. dit stelt ook eisen aan de 
vaardigheden van de beroepskrachten 
in de sector. bij buitenschoolse opvang 
is afstemming noodzakelijk om waar 
mogelijk een sluitend dagarrangement 
te realiseren, bijvoorbeeld in het 
kader van de brede school of integrale 
kindcentra.’

Het is volgens mij voor het eerst dat 
in een regeerakkoord het begrip 
‘integrale kindcentra’ is opgenomen en 
ik ben daar blij om, want dat stimuleert 
ontwikkelingen in een richting waar we 
in Zaanstad nu al een aantal jaren mee 
bezig zijn. Ik hoop dat we in Zaanstad 
de weg, die we zijn ingeslagen met 
steun vanuit Den Haag, kunnen blijven 
voortzetten, opdat kinderen de kansen 
krijgen zich zo volledig mogelijk te 
ontplooien en achterstanden worden 
voorkomen en tegengegaan. en dat in 
een omgeving die logisch is opgebouwd 
rond het kind om wie het gaat. << 

Boekentips
1
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J integrale kindcentra Special

agora; meer 
dan lesgeVen

alle aspecten van de samenleving zijn in de afgelopen 
honderd jaar wezenlijk veranderd, maar het onderwijs 
nauwelijks. het wordt tijd dat ook het onderwijs in de spiegel 
kijkt en zegt: ‘wat wij doen is niet meer van deze tijd. laten 
we eens kijken of het niet wezenlijk anders kan.’

TeksT: rien sPies, lid college van besTuur

Dat er veel moet veranderen is duidelijk. Hieronder, zij het niet 
volledig, een aantal redenen:
J  kinderen leren altijd. Niet alleen op school en niet alleen op de 

tijden die de school voor leren heeft ingeruimd.
J  soms hebben kinderen een meer gestructureerd aanbod nodig 

dan de nu verplichte 940 uur per jaar. Het onderwijsaanbod 
dient meer afgestemd te zijn op de behoeften van het kind.

J  De vaste tijden van de school, van de opvang en de recreatie 
zijn moeilijk af te stemmen op het leven van werkende 
ouders en het gezinsleven. Daarnaast is er sprake van veel 
verschillende opvoeders op een dag of in een week. Dat 
veroorzaakt heel veel gedoe, soms ook stress. Afgestemde 
school-, werk- en ontspanningstijden hebben een positief 
effect op de onderwijsresultaten van kinderen en zorgen voor 
meer rust in de gezinnen. Zo kan er ook in de 21ste eeuw 
sprake zijn van een echt gezinsleven.

J  er is veel behoefte aan meer ruimte voor het opnemen van 
gezinsvakanties. De vastgestelde schoolvakanties komen niet 
altijd overeen met de mogelijkheden van het gezin. scholen 
worden steeds meer geconfronteerd met niet te honoreren 
verlofaanvragen.

J  Het opvoeden van kinderen kunnen ouders niet alleen. 
Opvoeden is iets van de gehele omgeving. ‘It needs a village to 
raise a child.’ Dit vraagt afstemming en samenwerking.

J  kinderen hebben behoefte aan een gezonde afwisseling 
van leren, spelen, rusten, ontmoeten, niets doen, thuis zijn, 
sporten, eten, slapen, ... De behoeften van kinderen en ouders, 
de inhoud van onderwijs en opvang en de afwisseling daarin 
dienen centraal te staan. Niet de schema’s van de afzonderlijke 
delen.

J  Onderwijsgebouwen worden in de meeste gevallen niet 
meer dan 1000 uur per jaar optimaal gebruikt (in een jaar 
zitten 8760 uur). Door tijd en gebouwen flexibeler in te 
zetten ontstaat letterlijk ruimte voor andere functies en is 
kostenbesparend.

 
Wat moet het onderwijs, wat moet Agora, doen om op deze 
vragen het goede antwoord te vinden?

In het strategisch beleidsplan ‘Bouwen aan Goed Onderwijs; 
op weg naar 2015’ beschrijft Agora Goed Onderwijs als ‘Breed, 
Passend en Opbrengstgericht’. Hiermee verklaart Agora dat zij 
verantwoordelijk is voor een Breed aanbod. 

In de doelen geeft Agora aan dat brede 
schoolontwikkeling gaat om: 

Dit betekent nogal wat. De scholen van Agora gaan ervoor 
zorgen dat zij in staat zijn  om, naast onderwijs, ook opvang, 
peuterspelen en buurtwerk te verzorgen. Zij doen dat in 
samenwerking met de ouders als gelijkwaardige educatieve 
partners. Daarnaast kunnen school en ouders ook samenwerken 
met andere aanbieders. Voorwaarde is wel dat er sprake is van 

1.  Een stimulerende 
leeromgeving

2.  Samenwerking en 
communicatie

3.   Educatief partnerschap
 van ouders
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een gedeelde pedagogie. Dit wil zeggen dat de dagelijkse 
praktijk van het opvoeden, van het omgaan met kinderen, 
vanuit één visie moet plaatsvinden en op elkaar moet zijn 
afgestemd. Alle volwassenen rondom het kind werken met 
elkaar samen. Het gaat hierbij om regels en afspraken, maar 
vooral ook om de verwachtingen die we bij kinderen hebben. 
Talentontwikkeling, hoge verwachtingen, vertrouwen en goed 
burgerschap zijn hierbij belangrijke begrippen.

Het bieden van en verantwoordelijk zijn voor een breed 
aanbod vanuit een gedeelde pedagogie vraagt om één regie. 
ervaringen, geslaagd of minder geslaagd, leren ons dat het 
ontbreken van één regie de doorontwikkeling van deze ambitie 
in de weg staat. 
Dit staat samenwerking met andere partijen niet in de weg, 
maar het personeel en de expertise van de school en de partners 
zullen volledig moeten samenvallen en naar één schoolcultuur 
moeten groeien. Met andere woorden: er zal sprake zijn van één 
team, één beleid en één leiding.

Agora is daarom van mening dat zij die regie moet oppakken en 
het voortouw moet nemen om te komen tot een breed aanbod, 
waarbij de school leidend is. 
Agora richt zich daarbij op drie gebieden: 
1. Het onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar voor 940 uur  
 per jaar.
2. Het aanbod aan 0 - 4 jarigen.
3. Het (voor- en) naschoolse aanbod.

In de drie gebieden gaat het om: 
J  Een verrijkend en breed aanbod
 Onderwijs, opvang, ontmoeten, ontspannen. 
   Verrijkend wil onder andere zeggen dat het om leren en 

ontwikkelen van kinderen gaat, dat het aansluit bij de 
verschillende leerstijlen en onderwijsbehoeften van kinderen. 
Breed wil zeggen dat het niet alleen om het schoolse leren 
gaat, maar ook daarbuiten. Ook de balans tussen cognitieve, 
creatieve en sportieve vakken geeft het brede van het 
aanbod aan.

J  Talentontwikkeling
 Cultuur, sport en cognitieve ontwikkeling. 
 Alle kinderen hebben talenten. Het is zaak deze te ontdekken  
 en de ruimte voor ontwikkeling te geven. 
J Ondernemend leren
  Creatieve ontwikkeling; creativiteit is de hoogste 

vorm van leren. 
  We leiden kinderen op voor beroepen die we nog niet 

kennen. We weten wel dat creativiteit in de toekomstige tijd 
een voorwaarde is.

J 21ste eeuwse vaardigheden 
  Samenwerken, communiceren, kritisch denken, 

creativiteit, ict, problem solvers. 
  Leren lezen, kunnen rekenen en schrijven blijven belangrijke 

vaardigheden die mensen nodig hebben. Het toepassen 
van deze vaardigheden in nieuwe situaties is minstens zo 
belangrijk. 

J Doorgaande ontwikkelingslijnen 
  Het leren en ontwikkelen van kinderen is niet in stukken te 

knippen. De ontwikkelingslijnen die kinderen volgen zijn 
grillig en vragen steeds weer naar de volgende stap: de zone 
van de naaste ontwikkeling.

J Taalontwikkeling
  De taal is ons belangrijkste communicatiemiddel en 

communiceren is bij uitstek een vaardigheid van de 21ste 
eeuw. Onderwijs, opvang, ontmoeten en ontspannen zullen 
in samenspel met elkaar de taalontwikkeling van kinderen 
moeten stimuleren. 

J Burgerschap 
  een samenleving is een ingewikkeld systeem. Respect 
  geven en krijgen, ruimte voor iedereen, een volwassen 

democratie, gelijkwaardigheid en kansen voor iedereen. 
  Het vraagt allemaal om goed burgerschap. De 

schoolomgeving is de samenleving in het klein; de 
oefenplaats voor later. 

Voor alle scholen van Agora zal gaan gelden dat het aanbod 
van de drie genoemde gebieden gerealiseerd zal gaan worden. 
scholen zullen daarbij niet hetzelfde tempo hanteren. De 
voorlopers zullen de goede praktijkvoorbeelden gaan maken 
voor de scholen die wat meer tijd nodig hebben.
Deze Marktplaats biedt alvast de nodige inkijkjes en inzichten 
van zowel Agora als van ontwikkelingen daarbuiten.
Van het begrip Brede school kunnen we zo langzamerhand 
afscheid gaan nemen. Hoewel het een prima begrip is 
roept het nog teveel beelden uit het verleden op: 
multifunctionele gebouwen, overlegstructuren van 
samenwerkende partners etc. Landelijk wordt het begrip 
‘integraal kindcentrum’, IkC, steeds meer gebruikt en ook Agora 
gaat deze term hanteren. 
er zal nog heel veel werk verzet moeten worden om alles te 
realiseren. Ook zal er door de landelijke overheid het nodige 
moeten worden gedaan. De schotten die nu nog zitten 
tussen de onderwijswetgeving en die van de kinderopvang, 
jeugdzorg e.d. zitten deze ontwikkeling behoorlijk in de weg. 
Ook allerlei regelgeving die vanuit de verschillende wetten 
is geformuleerd moet gewijzigd worden. Te denken valt aan 
schooltijdenregelingen, vakantieregelingen en cao’s. er wordt 
met toestemming van de overheid al volop geëxperimenteerd 
en daar valt veel van te leren. 

Agora zal zich dus ontwikkelen tot een groep van Integrale kind 
Centra die 52 weken, 5 (of misschien wel 6) dagen van 12 uur 
(= 3120 uur) voor kinderen van 0 t/m 12 jaar een breed aanbod 
bieden. kinderen zullen hierbinnen in ieder geval 940 uur 
onderwijs per jaar gaan volgen. Als de leerplichtwet hiervoor de 
ruimte gaat bieden, zou dit ook nog meer naar behoefte kunnen 
worden ingevuld.

Het strategisch beleidsplan ‘Bouwen aan Goed Onderwijs’ loopt 
tot 2015. Het einddoel ten aanzien van het IkC zal dan zeker 
nog niet gerealiseerd zijn. Wel zullen alle beleidsontwikkelingen 
vanuit dit perspectief ingericht zijn. << 
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TeksT: marK van der Pol, sPier Ten doesschaTe, aPs

tWee Benen, 
tWee Werelden, 
ÉÉn oplossing

Twee benen
Tijden veranderen in ras tempo en 
het wordt er niet gemakkelijker op. 
De bevolking vergrijst en krimpt, de 
segregatie tussen bevolkingsgroepen 
neemt toe, de economie zit in een 
enorme dip.  Dat betekent dat we 
slimmer en effectiever met onze 
voorzieningen om moeten gaan.  
Werkenden moeten langer doorwerken 
en de regering wil het liefst dat vrouwen 
meer gaan werken. 
en er is nog een ander  verhaal. Je kunt 
geen onderwijssite of tijdschrift openen 
of het gaat over opbrengstgericht 
werken. Wat dat ook moge zijn, de focus 
ligt op presteren: taal en rekenen en 
resultaten. We stellen steeds hogere eisen 
en verwachtingen ten aanzien van de 
kwaliteit. Inspectie, Cito, ouders; iedereen 
let erop. Maar er is meer, niet alleen de 
‘cijfers’ tellen, ook zaken als burgerschap, 
talenten ontdekken en ontwikkelen, 
sport en bewegen en creativiteit tellen 
mee. We leiden kinderen op voor een 
toekomst die we nu nog niet kennen. De 
lat ligt enorm hoog.
Het lijkt alsof we op twee benen hinken: 
aan de ene kant nivelleren, aan de andere 
kant excelleren. Anders gezegd: meer 
bereiken met minder middelen. Hoe doe 
je dat?

in opdracht van het ministerie van 
oc&w heeft aPs onderzocht wat 
er nodig is om tot een duurzaam 
integraal kindcentrum te komen. een 
centrum waar onderwijs, opvang 
en buitenschoolse activiteiten 

samenkomen en waar binnen- en 
buitenschools leren elkaar versterken. 
hoe ontwikkel je een dergelijk 
centrum zo, dat het voordelen oplevert 
voor kinderen, ouders, medewerkers, 
de organisatie en de bedrijfsvoering.

Twee werelden
Het afgelopen decennium zijn 
er verschillende programma’s en 
initiatieven geweest om bovenstaande 
ontwikkelingen het hoofd te 
bieden. Voor- en vroegschoolse 
educatie, dagarrangementen en 
combinatiefuncties, doorgaande lijnen 
tussen onderwijs en opvang, naschoolse 
activiteiten en zo ook vele varianten van 
brede scholen. Vaak bleven onderwijs en 
opvang echter nog steeds twee werelden. 
even chargerend:  tijdens onderwijs leer 
je, werk je, moet je presteren; tijdens 
opvang mag je van alles doen, mag je 
leuke dingen doen, hoef je niets te doen. 

Een antwoord
Het antwoord lijkt simpel: opvang 
en onderwijs in één organisatie voor 
leren, ontwikkelen en ontspannen: een 
integraal kindcentrum. Het uiterlijk 
van ieder kindcentrum kan verschillen 
en het kan ook verschillend worden 
vormgegeven. Om het doel te bereiken 
zijn er echter wel enkele kenmerken die 
ieder kindcentrum heeft:  
J er is één leiding;
J  één pedagogische visie met één 

educatieve doorgaande lijn;
J  ouders hebben maar met één instantie 

te maken;

het integraal kindcentrum als antwoord op maatschappelijke trends, hedendaagse 
problemen en de kans voor een kind om toch te groeien. groeien zonder grenzen.

spier ten doesschate werkt 
sinds 2000 bij aps. Zij houdt 
zich daar bezig met (andere) 
onderwijs concepten, missie/
visie trajecten en trajecten in 
het kader van de brede school 
en integrale kindcentra. 
mark van der pol is sinds 
2006 werkzaam bij aps. hij 
begeleidt scholen en besturen 
bij verandertrajecten, met 
name bij (zeer) zwakke 
scholen en net als spier bij 
trajecten rond de brede school 
en ikc’s. 
spier en mark voerden de 
afgelopen jaren een door 
de overheid gesubsidieerd 
traject uit, over de invoering 
van integrale kindcentra. 
dit artikel geeft kort de 
uitkomsten van dat project 
weer. 

www.aps.nl
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J  er is één team van professionals 
bestaande uit pedagogen, 
pedagogisch medewerkers en 

 (vak)leraren;
J er is één dagprogramma;
J  het centrum is het hele jaar open, op 

werkdagen van vroeg tot laat; laten 
we zeggen van 07.00 tot 19.00 uur. 

Zo creëer je de voorwaarden om tot 
één aanbod voor kinderen te komen: 
onderwijs, opvang en activiteiten en 
combineer je binnen- en buitenschools 
leren. 

Maar hoe?
De vraag is nu: hoe ontwikkel je zo’n 
centrum, zeker gezien de twee werelden 
van opvang en onderwijs? Alhoewel 
...  is het niet zo dat een kind tijdens de 
opvang ook enorm leert? Ooit een kind 
van een step zien vallen? Reken maar 
dat het leert, ook tijdens muziekles, 
het gezamenlijk eten of in samenspel 
met andere kinderen. een kind leert de 
hele dag, tijdens schoolse activiteiten 
én niet schoolse activiteiten, anders 
gezegd: binnen- en buitenschools 
leren. Onderwijs en opvang hebben 
één opdracht: een veilige, plezierige 
periode bieden waar leren en vrije tijd, 
ontspanning en inspanning samengaan. 

Een huis dat staat
een IkC bouw je als een huis;  eerst 
de fundamenten, dan de dragende 
muren en vervolgens de kamers en dan 
natuurlijk het dak.

Het fundament: de missie en visie
een goede missie en visie moeten 
gezamenlijk met de medewerkers van 
onderwijs en opvang ontwikkeld worden. 
De basis van deze missie en visie is wat 
je als organisatie zelf wilt, de eigen en 
gedeelde waarden, én wat de ouders en 
kinderen in jouw buurt nodig hebben 
en wensen. een goede missie definieert 
de duurzame doelstelling van een 
onderneming of non-profit instelling: 
waarom bestaan we en wat is ons doel? 

Een missie:
J  is een speciale opdracht of taak waar 

je voor gaat; wij zijn op de wereld 
om………. (identiteit);

J  geeft aan waartoe de organisatie zich 
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binnen zijn werkgebied geroepen 
voelt bij te dragen vanuit de 
gezamenlijke waarden;

J  geeft antwoord op de vragen wie je 
bent, waar je voor staat, waar je naar 
streeft en wat je ideaal is binnen een 
verantwoordelijkheidsgebied;

J is inspirerend en enthousiasmerend.

Een visie:
J  is een (haalbaar) ideaal, geeft focus 

aan de organisatie;
J beschrijft de (gedroomde) toekomst;
J is inspirerend en authentiek;
J beschrijft doelen in de toekomst.
Het doel van het formuleren van een 
visie is een plan maken om de missie te 
realiseren.

Zo ontwikkelden De Bolster en 
De Rode Bank in Raalte de missie:

binnen ons iKc hoort iedereen er
op eigen wijze bij. 

zo helpen wij kinderen hun talenten 
in brede zin te ontdekken en te 
ontwikkelen, zodat ze ook anderen 

zullen erkennen en waarderen. het 
uiteindelijke doel is dat kinderen 
bewust kunnen kiezen voor een 
passende loopbaan; zij hebben een 
rugzak op die hen helpt de wereld te 
ontdekken. 

J de school/het iKc doet er toe.
J Je leert hier altijd.
J  de blik wordt verbreed; breder dan 

raalte.
J  veel aandacht voor sociaal-

emotionele competenties en 
welbevinden.

IkC ‘Laterna Magica ‘ in Amsterdam 
(IJburg) ontwikkelde de missie:

wij ontdekken en ontwikkelen elke 
splinter talent, zodat kinderen de 
toekomst kunnen uitvinden.

De dragende muren: principes 
en standaarden
Principes over leren en ontwikkelen 
starten bij een eenduidige visie over 
hoe kinderen leren en zich ontwikkelen. 
Hieruit volgen de kernwoorden die overal 

in het centrum terugkomen. Denk aan 
samenwerken, ontdekkend leren, of juist 
heel veel herhaling. Deze kenmerken 
zie je dan terug tijdens alle activiteiten 
binnen het centrum; tijdens het schoolse 
en het niet schoolse leren.
Daarnaast zijn er de standaarden 
voor onderwijs en opvang. Deze zijn 
beschreven in het pedagogisch plan voor 
de opvang en in de kerndoelen voor het 
onderwijs; bij elkaar dus de ondergrens 
waar je minimaal aan moet voldoen. 
Deze worden aangevuld met belangrijke 
uitgangspunten die zelf bepaald worden, 
zoals burgerschap, flexibiliteit, creativiteit, 
oplossingsgerichtheid, digitale 
geletterdheid en dergelijke. 

De kamers, als bouwstenen 
voor het IKC
Binnen de dragende muren liggen 
de kamers: de elementen die het 
kindcentrum maken. Bouwstenen zijn:
J gewenste doelen en opbrengsten;
J binnen- en buitenschools aanbod;
J leer- en ontwikkelingslijnen;
J de inrichting van de leerlingzorg;
J dagritmes, regels en routines;

De Golfbreker
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J  competenties, rollen en taken van 
medewerkers;

J  plaats van ouders en relatie met de 
wijk;

J  inrichting van een rijke leeromgeving 
tijdens de hele dag. 

Aan al deze bouwstenen moet invulling 
gegeven worden door mensen uit 
de opvang en het onderwijs. Dit 
kan praktisch gedaan worden door 
verschillende teams uit het te vormen 
IkC, die allen een eigen kamer voor hun 
rekening nemen. Ieder team maakt een 
eerste opzet, alle eerste opzetten worden 
besproken in een gezamenlijke dag, er 
wordt feedback gegeven, aangevuld 
en weggehaald. Daarna gaat het 
projectteam aan de slag met een tweede 
concept en zo ontstaat er na verloop van 
tijd een invulling waar het overgrote deel 
zich in kan vinden.

Het dak: het beleid
Wat is een huis zonder dak? Het dak is de 

borging, de beleidsstukken, de structuren 
en de afspraken. Rollen en taken worden 
hier vastgelegd, evenals de  wijze van 
verantwoording naar inspectie, GGD en 
ouders. Ook de financiële systemen en 
het personeelsplaatje horen hier thuis.

Hobbels en kansen
Het ontwikkelen van een IkC betekent 
ook het nemen van hobbels. De eerste 
hobbel is de samenwerking tussen twee 
partners uit verschillende werelden: 
opvang en onderwijs. Je zult open voor 
elkaar moeten staan. Zowel onderwijs 
als opvang kennen professionals die 
geschoold en competent zijn om 
hun taak te volbrengen. Wanneer je 
onderwijs en opvang samenvoegt gaan 
die professionals dus samen werken aan 
één en dezelfde opdracht. Ieder met 
hun eigen specialiteit en expertise en 
deelopdracht, maar het zijn allen collega’s 
die een deel van de opdracht vervullen. 
Je krijgt als het ware ‘medewerker 
afdeling onderwijs’ en ‘medewerker 

afdeling opvang’ (voor zover je nog met 
afdelingen werkt uiteraard). 
Ook moeten er goede afspraken 
komen hoe het personeel gewaardeerd 
wordt. Onderwijs en opvang hebben 
tenslotte ieder een eigen cao. Dus als 
je gezamenlijk werkt aan één opdracht 
en in één centrum, hoe ga je dan om 
met verschillende salarissen en met de 
verschillende rechtsposities? In eerste 
instantie lijkt dit een aardige hobbel, 
maar in overleg en met goede kennis 
van zaken zijn er mogelijkheden tot 
tevredenheid van alle betrokkenen te 
vinden.
Dit zijn vast niet de enige hobbels. Maar 
met goede wil, doorzettingsvermogen 
en deskundigen van binnen en van 
buiten de organisatie, zijn de hobbels 
om te buigen in kansen. Maar dat vraagt 
wel om een duidelijke wil om te gaan 
samenwerken. Als die er niet is, gaat het 
niet lukken. Maar als die wil er is, kan het 
zeker lukken. Het enige dat nog nodig is, 
is lef en af en toe een béétje stout zijn. << 

Het koraal
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INTeRVIeW: Ton Kroon, redacTielid

willem lamers
Functie: directeur van 
De Golfbreker

 
Ander beleid – pilot
De wijk staat niet meer centraal, maar 
de school. Agora nodigt ons uit om met 
een pilot mee te doen: de realisatie van 
een kindcentrum.
Hiervoor gaan wij samenwerken met 
BsO Orka en het kinderdagverblijf De 
Wielewaal, beiden van TintelTuin. samen 
willen we komen tot een kindcentrum 
voor kinderen van nul tot dertien jaar.
Hierbij streven we naar één gezamenlij-
ke opvoedingsstijl, een programma van 
leren en een kind- volgsysteem, met een 
dossiervorming die op elkaar aansluit.

 
Samenwerking en afstemming
Onze samenwerking gaat zich op een 
aantal terreinen uiten:
J  Het bespreken in het zorgteam van 

de kinderen die extra zorg behoeven. 
De IB-er van de school en een me-
dewerker van TintelTuin nemen daar 
zitting in.

J  Het afstemmen  van het gebruik 
van onze methoden voor de sociaal 
emotionele vorming, met daarbij 

periodiek een gezamenlijk speer-
punt, zoals bijvoorbeeld: luisteren 
naar elkaar. Zowel in de school als 
in de buitenschoolse opvang en het 
kinderdagverblijf besteden we hier 
aandacht aan.

J  De taalontwikkeling als een belang-
rijk speerpunt. 

 
Taalontwikkeling
Taalontwikkeling is een belangrijk on-
derdeel. In de onderbouw verkennen we 
de aspecten die hiervoor aan de 
orde komen.
Voor een gezamenlijk thema (het 
komende thema is ‘dieren’) wisselen we 
ideeën uit en proberen we uitdrukkelijke 
taalmomenten in te bouwen: kinderen 
van de bovenbouw gaan bijvoorbeeld 
voorlezen. We plannen de momenten 
hiervoor binnen het thema.
elke groep kiest een dier en gaat onder-
zoeken en kennis verzamelen over alles 
wat betrekking heeft op het betref-
fende dier. Daarbij valt te denken aan de 
fysieke eigenschappen, de leefwijze, de 
leefomgeving, leefgebied en natuur-
lijke omgeving. Ook gaan we kijken en 

1

op Weg naar een 
kindcentrum

2

www.de-golfbreker.nl

de golfbreker ontwikkelt
al enige jaren de brede 
schoolgedachte, in eerste 
instantie samen met 
het openbaar onderwijs 
(de watermolen), 
de buitenschoolse 
opvang (Orka) en een 
kinderdagverblijf (de 
wielewaal). de wijk was 
hierbij het uitgangspunt.
met subsidie van de 
gemeente ontwikkelde de 
school – in coalitie met de 
andere partijen – een eerste 
beleidsplan. Zij formuleerde 
een pedagogische richtlijn 
en onderzocht mogelijke 
behoeften in de wijk. 
van hieruit zijn zij, samen 
met de partners, gestart met 
buitenschoolse activiteiten 
om de vrije vrijdagmiddag 
invulling te geven. vanaf 
2010 wijzigde het beleid.

3

 interVieW

Musicalles
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onderzoeken of er een technisch aspect 
aan het dier gekoppeld is, zoals het 
vliegen van een vogel, het bouwen van 
een nest, de honigraat van bijen en de 
dammen van bevers.  Het kinderdagver-
blijf doet mee in dit proces. Ook zoeken 
we mogelijkheden om het gekozen dier 
aan elkaar te presenteren.
De twee- en driejarigen brengen een 
bezoek aan de school, de kinderen van 
de onderbouw bezoeken het kinder-
dagverblijf.
In dit proces van samenwerking ervaren 
we dat er een band ontstaat tussen de 
organisaties. We beïnvloeden elkaar po-
sitief en we leren van elkaar. We willen 
hiermee een doorgaande lijn opbou-
wen. Zo kunnen we taalachterstanden 
sneller onderkennen en kinderen meer 
adequaat helpen. 

 
Samenhang in ons 
volgsysteem
Het kinderdagverblijf, de buitenschool-
se opvang en de basisschool hebben 
ieder hun eigen formulier om gegevens 
van het kind te verkrijgen. We stemmen 
de verschillende formulieren op elkaar 
af. Het pedagogisch verslag (kinderdag-
verblijf ) en het entreeformulier (basis-
school) passen we zó aan dat er een 
samenhang is tussen beide formulieren. 
We kunnen zo de ontwikkeling van de 
kinderen goed volgen en bij zorgkinde-
ren sneller zicht krijgen op hun proble-
matiek. Ook kunnen we elkaar steunen 
in de begeleiding van kinderen op 
school en op de buitenschoolse opvang.

 
Samenhang op andere 
gebieden
samen gaan we in gesprek over de 
opvoedingsdoelen die we van belang 
vinden. Zo leren we van elkaar wat 
hierin de overeenkomsten zijn en welke 
accenten ieder legt.
Zo vinden we het ook van belang om te 
praten over de sfeer die we nastreven, 
over de wijze waarop we het kind en de 
ouders tegemoet treden. We willen ons 
buigen over het opstellen van geza-
menlijke regels en afspraken: hoe gaan 

we om met pesten, straffen en belonen?
Natuurlijk kunnen in verschillende situa-
ties verschillende benaderingen gelden. 
Ook hierover moeten we met elkaar in 
gesprek.
Ook het leren in de school en het leren 
buiten de school (het informele leren, 
levensecht leren) willen we beter 
structureren. Naast de taalontwik-
keling willen we op jaarbasis enkele 
thema’s gezamenlijk vorm geven door 
gezamenlijk leerdoelen vast te stellen 
en hierbij activiteiten te ontwikkelen. 
Ook de expressievakken komen hierbij 
aanbod. We gaan hierbij uit van de 
gedachte dat kinderen hun talenten 
kunnen ontwikkelen. In de creatieve 
ochtenden en middagen en in de talen-
tenklassen (groep 8) maken de kinderen 
kennis met beeldende vorming, dans 
en musical, muziek, techniek en talen.
In de buitenschoolse activiteiten 
willen we deze onderdelen ook een 
plek geven.
Nu kiezen de kinderen van groep 8 
voor één van de volgende onderdelen: 
cursus spaans, gitaar leren spelen of 
techniek. De kinderen van groep 7 
kiezen voor dans en musical, het maken 
van een glossy tijdschrift en robotica. In 
een sollicitatiebrief geeft het kind aan 
voor welk onderdeel hij kiest en vanuit 
welke motivatie.

 
Betrokkenheid leraren
Bij dit proces informeren wij de leraren 
over de stappen die wij nemen. We be-
trekken ze pas dán actief bij het proces 
als er ook een actieve inbreng van hen 
verwacht wordt. We kiezen er bewust 
voor om de leraren er in stapjes bij te 
betrekken. 
Zo maken de leraren van de stuurgroep 
ondernemend leren, in de voorberei-
ding op het gezamenlijke thema ‘dieren’, 
kennis met medewerkers van de andere 
partijen. De intern begeleider betrekken 
we bij de samenhang in het leerling-
volg-systeem.
De leraren van de onderbouw en de 
taalcoördinator zullen, samen met 
medewerkers van het kinderdagverblijf, 
de taalontwikkelingslijn verder gestalte 
geven. 

Zo groeit de betrokkenheid en de 
deelname aan de ontwikkeling naar 
één kindcentrum.

 
Centrum Jong
De jeugdverpleegkundige  van 
Centrum Jong neemt deel aan onze 
zorgteamvergaderingen. We zien haar 
als onze externe deskundige die een 
brugfunctie kan vervullen naar de 
ouders toe. Zij kan hen ondersteunen 
en begeleiden bij de hulp aan het 
zorgkind. Daarnaast brengt zij het 
aanbod en de ondersteuning van 
pedagogische onderwerpen actief 
onder de aandacht van de ouders.

 
Combinatiefuncties
Met de intrede van de combinatie-
functies halen we deskundigen binnen 
de school c.q. het kindcentrum. De 
sportleraar introduceert verschillende 
sporten onder schooltijd en geeft dit 
een vervolg in een vast sportuur na 
schooltijd.
Met een functionaris van Fluxus geven 
we de muzieklessen en de beeldende 
vorming een deskundigheidsimpuls. 
Ook buitenschools krijgt dit een plaats.
Met een aantal collega’s van alle partijen 
zetten we nu de eerste stappen. De ver-
volgstappen hebben we reeds verkend. 
Het kindcentrum komt in zicht. << 
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TeksT: cor schuurman, algemeen direcTeur TinTelTuin 

  dat je als kind verblijft in een centrum, waar het 
uitgangspunt is dat de kinderen continu willen leren, waar 
je door de dag heen afwisseling hebt en je niet meer weet 
of dit nu opvang- of onderwijstijd is; 

  dat je daar tussen 07.00 en 19.00 uur kunt zijn, maar dat je 
tussendoor ook naar de voetbalclub kunt om te trainen;

  dat dat centrum meer lijkt op een rijtje woonhuizen met 
allerlei kamers dan op een gang met lokalen; waar er niet 
voor iedereen een eigen tafeltje is en je soms liggend op de 
grond aan je opdracht werkt;

  dat je steeds meer verantwoordelijkheid krijgt voor je  
eigen ontwikkeling en daar het hele jaar door aan kunt 
werken; 

   dat het leren niet beperkt blijft tot het centrum, maar dat 
je ook van je opa of buurvrouw kunt leren als het over het 
thema tweede wereldoorlog gaat;

   dat games steeds meer de vakken vervangen en dat je niet 
alleen boeken hoeft te lezen;

   dat je tussendoor even naar je kleine zusje van zes 
maanden kunt, omdat zij ook op het centrum zit;

   dat je leert hoe je vrienden maakt en die kritiek kunt geven 
zonder die vriend te verliezen en dat je daar leert om ruzie 
te maken en leert het weer goed te maken; 

   dat je met je groep één dag per week buiten bent, in de 
natuur, musea bezoekt, bij een kunstenaar gaat meehelpen, 
boodschappen doet met en voor ouderen;

  dat je op het centrum ook zo maar je ouders tegen kunt 
komen, omdat zij er een vergadering van het actiecomité 
hebben;

   dat je verantwoordelijk bent voor het verzorgen van een 
dier, een stuk van de groentetuin of de website van het 
centrum; 

is dit 
een droom?

een integraal 
kindcentrum; 
meer dan onderwijs 
en kinderopvang

stel:
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  dat muziekles niet meer noten leren of stukken 
  oefenen is, maar dat je het plezier in muziek maken 

ervaart en zelf noten gaat leren, gaat improviseren en 
componeren;

  dat er wel meer dan honderd e-boeken zijn; 
   dat je verantwoordelijk bent voor je eigen plezier en geluk; 

dat je trots bent op jezelf;
  dat de medewerkers je helpen bij je ontwikkeling tot een 

positief kritische wereldburger.

... We leven in een bijzondere tijd. De rijksoverheid vindt dat 
kinderopvang steeds meer een kostenpost is en er alleen is om 
ouders in staat te stellen om te werken. Daarentegen begint 
het onderwijs juist de kinderopvang te ontdekken als nuttige 
partner in het leren en de ontwikkeling van kinderen. Niks alleen 
opvangen; kinderen leren veel in de kinderopvang en wel díe 
vaardigheden die nodig zijn om (later) succesvol te kunnen 
leren. In Amerika weten ze dat al lang. 
Onderzoek van tien jaar geleden naar het matige succes van 
vroeg- en voorschoolse educatieprogramma’s, leerde dat het 
zinloos is om taalachterstand bij jonge kinderen weg te 
willen werken door nog betere lesmethoden. kinderen 
kunnen pas leren als ze bepaalde vaardigheden beheersen, 
zoals zich kunnen concentreren, kunnen omgaan met 
uitgestelde aandacht, teleurstellingen aankunnen en kunnen 
luisteren.

... Daar systematisch aan werken is de meerwaarde van kinder-
opvang, in ieder geval van TintelTuin. 
kinderopvang is dan meer dan een kostenpost; het is een inves-
tering. kinderopvang is een natuurlijke partner van onderwijs. 
Dat partnerschap gaan we vormgeven in integrale kindcentra. 
Agora en TintelTuin weten dat kinderen vanaf hun geboorte 
leren en zich ontwikkelen en niet alleen tussen 08.30 en 15.30 
uur. kinderen leren overal; thuis, bij vriendjes, op school, op het 
kinderdagverblijf, op de peuterspeelzaal, op de voorschoolse 
opvang, op de tussenschoolse opvang, de naschoolse opvang 
en de vakantieopvang. 
Deze segmentering is niet ontstaan omdat dat beter is voor de 
ontwikkeling van kinderen. Financiële stromen bepalen tot nu 
toe het aanbod en dat levert een vorm van fragmentatie op die 
wij niet willen. 
Als het waar is dat kinderen altijd willen leren, zal meer pedago-
gische afstemming tussen de verschillende voorzieningen leiden 
tot een beter opvoedingsklimaat. Als de behoefte van het kind 
meer leidend wordt dan het aanbod van de bestaande voorzie-
ning, maken we een flinke stap voorwaarts.
Dat we samen iets willen is duidelijk: een intensieve samenwer-
king om kinderopvang en onderwijs tot één kindcentrum te 
ontwikkelen, voor kinderen van nul tot dertien jaar.
Daarnaast willen we de buitenschoolse opvang koppelen aan 
dat centrum, zodanig dat vanuit eenzelfde visie een verbreding 
van activiteiten gerealiseerd kan worden. Volslagen logisch dus.
enkele jaren geleden zijn we in Zaanstad, onder aanvoering 
van de gemeente, gestart met een proces dat moest leiden tot 
brede schoolvorming. Alle scholen moesten breed worden. en 
nu, terwijl er eigenlijk nog niet één brede school is gerealiseerd, 
heeft iedereen het over integrale kindcentra. Dat is een veel 
verdergaande vorm van samenwerking/samengaan. 
Laten we stoppen met praten en de droom gewoon realiseren. 
Vanaf vandaag! We kunnen laten zien dat er tussen dromen en 
werkelijkheid misschien wetten en praktische bezwaren staan, 
maar die kunnen we oplossen. samen. <<  

Ja, 
het is 

een droom 
want...

en 
toch...

  www.tinteltuin.nl
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J integrale kindcentra Special

TeksT: marJa eeKhoF, beleidsonTwiKKeling iKc agora, i.s.m. Joyce de vries, direcTeur heT Koraal 

i
n november 2010 spreken stichting 
Agora en kinderopvangorganisatie 
TintelTuin af om op drie locaties 
samen te werken als zijnde één 

organisatie. Zij kiezen er voor om ervaring 
op te doen m.b.t. de volgende thema’s:
J  het delen van ruimtes (Het koraal); 
J  de ontwikkeling van een doorgaande 

pedagogische en educatieve lijn 
 (De Westerkim);
J  het verhogen van de betrokkenheid 

van de ouder/verzorger bij 
de ontwikkeling van het kind 
(Tamarinde). 

Directe aanleiding voor de pilots 
is de ondertekening in 2009  van 
de intentieverklaring Brede 
schoolontwikkeling Zaanstad; de 
ontwikkeling waar beide organisaties 
kernpartners in zijn. 

DE pIlOT: HET DElEn 
vAn DE ruIMTES Op 
HET KOrAAl

vooraf
Op 18 november 2010 start op ICBs 
Het koraal de pilot met BsO De Grutto: 
De buitenschoolse opvang (BsO) voor 
leerlingen van twee scholen vindt 
plaats in de gangen bij de entree. Beide 

organisaties vinden deze situatie niet 
ideaal. er is meer oppervlakte nodig voor 
de BsO vanwege de groei van de opvang. 
Gelukkig staat de directie open voor 
onderzoek naar de mogelijkheid  om 
ruimtes te delen. 

De opbrengsten van de 
samenwerking
We leggen de samenwerking vast en 
formuleren onze opbrengsten: ‘Het is 
onze bedoeling om in samenwerking 
een aanbod te realiseren vanuit het 
perspectief van onderwijs én opvang. Wij  
bieden daarbij een veilige en vertrouwde 
ruimte aan, met een soepele overgang 
van onderwijs naar buitenschoolse 
opvang. Wij werken vanuit  een gedeelde 
gemeenschappelijke visie.’  

uitgangspunten
J  De organisaties leren van en met 

elkaar.
J  Zij maken optimaal gebruik van de 

ruimtes.

Start
Agora en TintelTuin faciliteren het 
management en de medewerkers 
van beide organisaties om te kunnen 
overleggen en om het project te kunnen 
realiseren.

Zij wisselen expertise uit op het 
gebied van huisvesting, beleid, 
innovatie, aankleding en bundelen 
dit. De realisatie van de pilot valt 
onder de verantwoordelijkheid van 
een kerngroep bestaande uit de 
schooldirecteur, de locatieleider 
kinderopvang, de beleidsadviseur 
brede schoolontwikkeling Agora en de 
innovatieadviseur van TintelTuin. Zij 
vragen, afhankelijk van het onderwerp, 
de inbreng van andere experts van beide 
organisaties. 
Zo bespreken zij de inrichting van 
de gedeelde ruimte alleen met de 
schooldirecteur, de locatiemanager 
van de BsO en de projectleider en zo 
bestelt TintelTuin al het meubilair. Beide 
besturen leggen de budgetten voor de 
start van een nieuwe groep van de school 
en voor BsO bij elkaar en dragen bij  in 
een klein deel van de kosten.

Huisvesting
Op zoek naar uitbreiding voor de BsO en 
ontlasting van de opvangcapaciteit in de 
gang, besluit de groep om een muur door 
te breken, zodat er een vergroot lokaal 
(1½ keer de normale omvang) ontstaat. 
Dit lokaal biedt zo tijdens de schooluren 
meer ruimte aan de kinderen om afzon-
derlijk of in kleine groepjes te werken en 

icBs het koraal Voor 
onderWiJs en opVang
ruimTes delen
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is er zo voor de BsO voldoende vierkante 
meters om de kinderen op te vangen.
Hoofd huisvesting van Agora zorgt 
voor de coördinatie van de verbouwing 
en een clustermanager van TintelTuin 
coördineert de verhuizing en inrichting.
Tinteltuin bestelt het meubilair dat 
zowel aan de eisen voor onderwijs als 
voor opvang voldoet; er komen hoge 
groepstafels en hoge stoelen. Met behulp 
van een grote wandkast is de ruimte te 
verdelen in een gedeelte voor onderwijs 
en opvang. De medewerkers kunnen zo 
ook de materialen gescheiden opruimen 
en bewaren.
De kerngroep regelt de aanschaf van 
materialen voor spel, ICT en techniek. 
Beide partijen maken er gebruik van. 
Bij de kleurkeuze van de materialen en 
het meubilair houdt men rekening met 
de wettelijke eis voor de kinderopvang; 
opvang dient te geschieden in een 
huiselijke sfeer, zonder dat dit ten koste 
gaat van de functie van onderwijs. De 
gekozen kleuren sluiten aan bij zowel het 
logo van de school als bij het logo van de 
kinderopvang.

Organisatie
Binnen de school wordt gezocht naar een 
leraar die enthousiast is en een voortrek-
kersrol wil spelen tijdens de pilot. Daar-
naast denken we na over de overgang 
van onderwijs naar opvang. Zo leggen 
we, om de overgang naar opvang voor 
de kinderen duidelijk te maken, kleurige 
tafelkleden op de tafels.
Voor de leraar wordt een verrijdbare kast 
ontworpen, zodat deze bij het wisselmo-
ment van onderwijs naar opvang in één 
keer al de materialen voor nakijken en 
voorbereiding kan meenemen. 
Van tevoren maken we met de leraar 
afspraken over een werkplek na 
schooltijd. Wanneer een gesprek met 
ouders plaatsvindt, wordt vooraf in de 
school een plaats gereserveerd.
In een huishoudelijk reglement 
formuleren we  afspraken over 
gezamenlijk gebruik, wisselmomenten, 
verdeling van de kosten, gezamenlijke 
inkoop papier e.d.

personeel
De directeur en de locatiemanager 
zorgen ervoor dat de betreffende 

leraar en de pedagogisch medewerkers 
van de BsO met elkaar kennis maken. 
In werkoverleg stemmen zij af om 
de wisselmomenten soepel te laten 
verlopen. De inhoud van de pilot en het 
proces communiceren wij regelmatig 
met alle medewerkers en de ouders/
verzorgers. 

proces
De samenwerking heeft zich niet zonder 
slag of stoot ontwikkeld. Zo blijkt bij 
de realisatie van de gedeelde ruimte 
het belang van één regievoerder. De 
eerste reflex bij knelpunten is toch 
om vanuit de eigen organisatie te 
denken en te reageren. De woorden 
‘brede schoolontwikkeling’, ‘opvang en 
onderwijs’ dragen daar toe bij.

Opbrengsten
eind 2012 concluderen we dat de 
opbrengsten zijn gerealiseerd. 
Door het combineren van de materialen 
en de middelen zijn er gedurende de hele 
dag meer mogelijkheden voor kinderen. 

strikte scheiding van materialen is niet 
meer nodig.
De leraar werkt veelal gewoon in 
het lokaal tijdens de opvang en de 
verrijdbare kast wordt anders gebruikt 
dan oorspronkelijk was bedoeld.
De samenwerking heeft geleid tot de 
realisatie van naschoolse activiteiten 
die aansluiten bij het profiel van de 
school. er is een vanzelfsprekende 
overgang van onderwijs naar opvang 
vanuit een pedagogische visie. Dit 
heeft aantrekkingskracht voor ouders/
verzorgers.
Het is normaal dat de schooldirecteur de 
pedagogisch medewerkers aanspreekt.  
In de zomer van 2012 is een tweede 
ruimte geschikt gemaakt voor gedeeld 
gebruik. De schooldirecteur en de 
locatiemanager werken voor iedereen 
zichtbaar samen en zoeken naar 
‘nieuwe’ taal om hun samenwerking te 
versterken. In de opmaat daar naar toe is 
het voornemen dat op de gevel van het 
gebouw komt te staan: ‘het Koraal voor 
onderwijs en opvang’.  <<  

  www.het-koraal.nl

Multifunctionele ruimte
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INTeRVIeW: marJa eeKhoF, beleids onTwiKKeling iKc agora

J integrale kindcentra Special

Op ijburg staat laterna 
magica; integraal 
kindcentrum voor kinderen 
van 0 tot 13 jaar, het resultaat 
van de samenwerking tussen 
schoolbestuur staij en 
kinderopvangorganisatie 
skOn.
het ikc valt niet of nauwelijks 
op in het straatbeeld en is 
gevestigd in semi hoogbouw. 
de hoofdingang lijkt op het 
oog op de entree van een 
modern flatgebouw.
als je door de grote, kleurige 
ramen van het centrum naar 
binnen kijkt, zie je ruimten 
waar kinderen  leren en 
ontwikkelen in een inrichting 
die als vanzelf uitnodigt tot 
bewegen. eenmaal binnen 
ademt het gebouw licht, 
ruimte, kleur en rust. het 
centrum doet zowel aan de 
buiten- als binnenkant niet 
denken aan een school en 
dat is precies in lijn met het 
gedachtegoed van annette 
van valkengoed.

anneTTe van 
valKengoed
Functie: directeur IkC 
Laterna Magica

ikC laTerna magiCa

 
Stip op de horizon
Als kind ontdekte Annette al vroeg dat 
de ontwikkeling van een mens niet 
gebonden is aan tijd en plaats,  maar 
in weten wie je bent en wat je kan. Zij 
ondervond dat iedereen anderen nodig 
heeft om te (h-)erkennen wat je talenten 
zijn, deze te stimuleren en te ontwikke-
len. Daarnaast ontwikkel je in relatie met 
de ander, zo is haar overtuiging, ook je 
identiteit. Met dit alles kun je niet vroeg 
genoeg beginnen. 
Haar levenservaringen en de waarden 
die daaruit zijn voortgekomen, zijn 
verbonden met de missie/visie en kern-
waarden van IkC Laterna Magica waar 
‘iedere splinter talent wordt ontdekt 
en ontwikkeld, zodat de kinderen de 
toekomst kunnen uitvinden’. 
Om dit te kunnen bereiken, is het nodig 
om het leren en ontwikkelen van kinde-
ren anders vorm en inhoud te geven dan 
we doorsnee in Nederland doen, name-
lijk in volledige integratie tussen opvang 
en onderwijs, waar kinderen volgens het 
concept van ‘natuurlijk leren’ nú leren 
en toegerust worden voor de toekomst. 

Op Laterna Magica leren kinderen hun 
eigen ontwikkeling ter hand te nemen.
elk unitteam onder leiding van een unit-
leider realiseert de gezamelijke droom: 
‘een leergemeenschap waar kinderen en 
medewerkers hun talenten ontdekken 
en ontwikkelen’.

 
nieuwe taal
Annette realiseert zich dat het nieuwe 
concept; volledige integratie van onder-
wijs en opvang, waar kinderen van 0 t/m 
13 jaar zich ononderbroken kunnen ont-
wikkelen, om nieuwe woorden vraagt.
Immers, met elkaar iets nieuws wil-
len ontwikkelen en tegelijkertijd de 
oude termen blijven hanteren (school, 
opvang, leraar, pedagogisch medewer-
ker), zorgt ervoor dat je blijft denken en 
handelen vanuit de bekende concepten 
en structuren. Daarom is Annette alert 
op het taalgebruik. 
Wanneer de interviewer in het gesprek 
conclusies trekt vanuit bestaande denk-
kaders, reageert ze hier consequent 
op en corrigeert of vult aan vanuit het 
bewustzijn dat, wanneer je iets nieuws 

1

2

het realiseren 
Van een droom

www.laternamagica.info

 interVieW
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vraagt, nieuwe taal een voorwaarde 
is om te kunnen blijven ontwerpen. 
Zo plaatst Annette bewust bekende 
woorden in een nieuwe context: unit, 
unitleider, leerlingbegeleider of coach 
en worden nieuwe woorden bedacht als 
‘opdenken’. 

 
IKC: Wat heeft het kind 
hier aan? 
De teamleden ontwikkelen en ont-
werpen met elkaar de  leergemeen-
schap, door onderzoek in een lerende 
organisatie in gelijkwaardigheid, waar 
ongelijkheid (in taken, kennis, talenten 
etc.) wordt erkend en ingezet. In alles 
staat de vraag voorop: ‘Wat heeft het 
kind hier aan?’.
Bij Laterna Magica staat het 
ontwikkelplan van het kind centraal 
en heeft elk kind een vaste coach en 
schaduwcoach. Van 0 tot 13 jaar, 52 
weken per jaar, van 07.30 uur tot 18.30 
uur ontwikkelen de kinderen zich onder 
één regie, in één pedagogische setting. 
Dit zorgt voor rust, overzicht en het 
besef gedurende de dag gezien en 
erkend te worden. 

 
De ouders/verzorgers
Het feit dat opvang en onderwijs 
volledig geïntegreerd is, draagt bij aan 
vermindering van werk- en regeldruk. 
Dit heeft een positief effect op het 
welbevinden van elk kind.
De ouder brengt en haalt het kind 
naar/van één locatie in de wijk waar 
één pedagogische en didactische 
doorgaande lijn is. Overdracht vindt 
dagelijks tussen 11.30 en 13.30 uur 
plaats tussen de teamleden en zo 
nodig bij het afhalen tussen de ouders/
verzorgers en het teamlid. De ouder 
hoeft een verhaal maar één keer te 
vertellen en weet dat dit geborgd is.

 
Het personeel
Annette geeft aan dat het directeursvak 
in een IkC heel anders is dan dat van 
een schooldirecteur; zo wordt door 

de integratie met kinderopvang de 
ondernemende en financiële kant meer 
ontwikkeld. In haar, zoals zij dat zegt  
‘massief gevulde agenda’, maakt zij 
bewust tijd om regelmatig een dag in 
een unit te zijn. Zo houdt zij haar droom 
levend en blijft zij koersvast.
De volledige integratie van opvang 
en onderwijs vraagt om een andere 
werknemer of op zijn minst om 
een andere mindset. Daarom zijn  
bevoegdheden niet altijd volgens de 
verwachting gekoppeld aan een functie. 
Zo kan een begeleider van groep nul 
(3 t/m 7 jaar) pedagogiek hebben 
gestudeerd, werkt in dezelfde groep een 
coach met Pabo en kan een begeleider 
een Pabodiploma hebben.  
Zo ontstaan er nieuwe functies en 
‘nieuw’ personeel: een mix van 
pedagoog en didacticus en daarmee 
mensen die vorm en inhoud kunnen 
geven aan de stip op de horizon. Van 
alle personeelsleden wordt verwacht 
dat zij hun eigen ontwikkeling en die 
van de unit ter hand nemen.
Laterna Magica werkt daartoe met een 
interne opleider die zorgt voor vaste en 
vooral flexibele professionaliserings-
mogelijkheden voor nieuwe medewer-

kers middels workshops, presentaties, 
leergesprekken en coaching on the job. 
elk jaar worden persoonlijke leerdoe-
len, het leerdoel van team per unit en 
de onderzoeksvraag van en door dit 
team in gesprek met de directeur en de 
opleider vastgesteld. Per jaar vinden er 
per unit minstens vier leergesprekken 
plaats, waarin de voortgang en de op-
brengsten worden besproken. Wekelijks 
zijn er ontwerp- en reflectiegesprekken. 
Indien nodig wordt expertise van buiten 
gehaald. 

 
Hoe realiseer je een IKC?
Op de vraag wat er nodig was om 
Laterna Magica te realiseren, is 
Annette kort en duidelijk. Zij noemt 
voorwaarden als ‘wil’, visie, bestuurders 
die moed hebben en hun nek 
uit durven steken, het delen van 
basiswaarden en een gezamenlijk leer- 
en ontwikkelconcept. 
sTAIJ en skON hebben een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten. 
een stuurgroep, waarin beide besturen 
vertegenwoordigd zijn, heeft de leiding 
van het IkC gemandateerd. << 
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J integrale kindcentra Special

TeksT: PeTra glandorFF, direcTeur basisschool willibrord 

educatief 
partnerschap 
in de praktiJk 
op Basisschool 
WilliBrord

educatief partnerschap is één van de pijlers van de visie van agora. educatief partnerschap gaat uit van een 
gelijkwaardige partnerschap tussen ouders en school en een goede samenwerking, waarbij de ontwikkeling 
van het kind centraal staat. iedereen die in het onderwijs werkt, zal weinig aan te merken hebben op deze 
visie. een prachtig statement, waarbij ouders en school een gelijke verantwoordelijkheid hebben in de 
ontwikkeling van het kind. de vraag is echter hoe je dit vorm geeft in de praktijk...

Op basisschool 
Willibrord is het 
begonnen met 
de overtuiging 

dat een gelijkwaardige relatie tussen 
ouders en school van essentieel belang 
is om optimale kansen voor kinderen 
te creëren. De eerste stap die we gezet 
hebben is om te kijken op wat voor 
manier de teamleden deze overtuiging 

uitdragen. Tijdens dit proces van 
praten, leren en afstemmen, hebben 
we met elkaar onze visie op educatief 
partnerschap ontwikkeld. 

De tweede stap die 
daar direct op volgde, 
was om zo snel 
mogelijk het contact 

aan te gaan met ouders. Zij zijn namelijk 

van essentieel belang voor het slagen; 
zonder hen geen educatief partnerschap. 
Om een indruk te krijgen hoe ouders 
denken over ouderbetrokkenheid en 
het contact op school, hebben we door 
Forum (instituut voor multiculturele 
vraagstukken) een meting laten afnemen 
onder een groep ouders van de school. 
Hieruit kwam naar voren dat ouders 
een eenduidig ouderbeleid missen, 
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de communicatie naar ouders toe 
niet altijd goed verliep en dat er geen 
behoefte meer was aan de ouderkamer, 
maar wel aan onderwijsinhoudelijke 
themabijeenkomsten. Ouders gaven 
tevens aan graag mee te willen denken 
over een op te zetten ouderpanel of 
werkgroep ouderbetrokkenheid. Deze 
uitslag gaf ons genoeg handvatten om 
tot actie over te gaan. 

Als team hebben we 
ons eerst gericht op 
de communicatie met 
ouders. We hebben 

een teamscholing gevolgd in het leren 
communiceren met ouders, met als doel 
om eenduidigheid te krijgen in afspraken 
en houding naar ouders. Hieruit kwam 
sterk naar voren dat een partnerschap 
niet mogelijk is als er geen relatie is. 

Het opbouwen van een relatie tussen 
ouders en school blijkt het fundament 
van educatief partnerschap. een relatie 
opbouwen betekent... tijd investeren. 
Naast de formele contacten is het juist 
belangrijk in te zetten op informeel 
contact. Belangstelling tonen voor elkaar, 
mensen die slecht Nederlands praten 
toch een luisterend oor geven, zorgen dat 
leraren aanspreekbaar zijn na schooltijd 
etc. Als team hebben we bewust ingezet 
op het aangaan van dit informele contact. 

Al snel werd duidelijk dat deze aanpak 
effectief was. Doordat er sprake is van 
een relatie, ga je sneller met elkaar in 
gesprek en is het vertrouwen in elkaar 
groter. er is nadien nauwelijks nog 
sprake van escalaties tussen ouders en 
leraren.

Vervolgens hebben 
we een werkgroep 
ouderbetrokkenheid 
in het leven 

geroepen. In deze werkgroep zijn ouders 
en teamleden vertegenwoordigd. Zij 
praten over onderwijs op de Willibrord en 
zetten dit ook om in acties. Zo kwamen 
zij als eersten met een voorstel voor een 
ouderavond over toetsen. Ouderavonden 
waren er bij ons niet meer, omdat uit 
het verleden bleek dat er maar tussen 
de vijftien en twintig ouders aanwezig 
waren op zo’n avond. De werkgroep 
gaf aan dat ze het toch graag wilde 
proberen en heeft de organisatie op 
zich genomen. Door de inbreng van de 
ouders bleek al snel dat de behoefte 
van ouders anders is dan wat wij als 
team hadden bedacht. Opmerkingen 
als ‘de presentatie is te lang en heeft te 
moeilijke woorden’ of ‘kunnen we niet 
zelf zo’n toets maken’ zorgde ervoor dat 
er in samenwerking met teamleden een 
ouderavond werd georganiseerd die 
helemaal afgestemd was op de wens van 
ouders. Toen dat eenmaal geregeld was, 
was het noodzaak zoveel mogelijk ouders 
op de avond te krijgen. De werkgroep 
heeft de PR op zich genomen en ervoor 
gezorgd dat op de avond zelf zeventig 
ouders aanwezig waren. Uiteraard 
hebben we deze aanpak een aantal maal 
herhaald en is het nu een vast onderdeel 
binnen de school. 

Dit is één van 
de voorbeelden 
die laat zien dat 
ouderbetrokkenheid 

en educatief partnerschap een positief 
effect kan hebben op de ontwikkeling 
van kinderen. Andere onderwerpen die 
we hebben opgepakt zijn: ouders deel 
laten nemen aan GZT-vergaderingen, 
aanpassing van de intake waarin de 
verwachtingen naar elkaar worden 
uitgesproken, actief inzetten van 
ambassadeurs om andere ouders te 
betrekken bij de school, bespreekbaar 
maken van religieuze verschillen, 
deelname aan werkgroepen en het 
maken van de verteltassen. 

Af en toe moet 
je, als team, met 
elkaar de balans 
opmaken of deze 

tijdsinvestering echt datgene oplevert 
wat we graag willen. Als team ervaren 
wij dat het gevoel van ‘veiligheid’ enorm 
gegroeid is. er is geen sprake meer 
van tegenover elkaar staan en moeite 
hebben om bepaalde boodschappen 
te brengen, maar naast elkaar staan en 
samen zoeken naar oplossingen. Ouders  
zijn meer aanwezig in de school, weten 
wat er gebeurt en bespreken dit met hun 
kinderen. kinderen ervaren dat ouders 
en school meer met elkaar afstemmen 
en, zoals we allemaal weten, gedijen 
kinderen het beste als duidelijk is wat 
er van hen verwacht wordt. Doordat 
ouders nu ook actief meehelpen op 
school, wordt school ook meer hun thuis. 
De kloof tussen thuis en school wordt 
hierdoor echt beslecht. een andere 
manier van werken zouden wij niet meer 
willen op de Willibrord. << 

doordat 
ouders nu ook 

actief meehelpen 
op school, wordt 
school ook meer 

hun thuis

het opbouwen 
van een relatie tussen 

ouders en school 
blijkt het fundament 

van educatief 
partnerschap

EducatiEf partnErschap is bij 
ons niEt mEEr wEg tE dEnkEn!

  www.bs-willibrord.nl
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INTeRVIeW: yvonne diJKema, redacTielid

J integrale kindcentra Special

yvonne KoK (r)
Functie: leraar groep 3/4, 
bouwcoördinator op 
De evenaar

yvonne baKKer (l)
Functie: leraar groep 8 op 
De evenaar

ouderbetrokkenheid is een 
breed geïnterpreteerd begrip. 
het kan gaan over de ouder die 
zo nu en dan en klusje doet op 
school of in een raad partici-
peert. het kan ook gaan over de 
ouder die benieuwd is wat zijn 
kind die dag op school heeft ge-
leerd en daarnaar vraagt. steeds 
vaker wordt de ouder ook gezien 
als educatief en pedagogisch 
partner van de leraar; de leraar 
is dan iemand die ten bate van 
de ontwikkeling van het kind op 
voet van gelijkwaardigheid kan 
samenwerken met verschillende 
betrokkenen in dit leerproces. 
daarbij zijn ouders of eerste 
verzorgers de belangrijkste part-
ners in de opvoeding. red.

 
Contacten
Op De evenaar zijn we op een aantal ma-
nieren bezig met ouderbetrokkenheid. 
We houden regelmatig ouderenquêtes 
om na te gaan wat er bij ouders leeft en 
wat er moet veranderen. Twee jaar gele-
den hebben we ouders ook betrokken bij 
het opnieuw formuleren van onze visie 
op het onderwijs. 
Dit jaar hebben we, tijdens de informatie-
avond aan het begin van het schooljaar, 
de ouders op post-its laten schrijven wat 
ze dit jaar van de school verwachten. Dat 
is uitgewerkt en teruggekoppeld. Daar 
komen soms heel zinvolle en verrassende 
opmerkingen uit, waar we echt wat mee 
kunnen. 
Het is heel belangrijk dat ouders 
betrokken zijn bij het onderwijs. een 
kind groeit op: thuis, op school en 
in de maatschappij. samen met de 

ouders bekijken we wat het beste is 
voor hun kind. Dit gebeurt bij kinderen 
die problemen hebben, maar eigenlijk 
zou dat ook moeten als het goed 
gaat. Daar zit wel een organisatorisch 
probleem; het kost veel tijd en die is toch 
beperkt... We zijn aan het zoeken naar 
een manier om meer oudercontact te 
krijgen, bijvoorbeeld door middel van de 
portfoliogesprekken. 
een gesprek tussen ouder en leraar kan 
een uitwisseling zijn van elkaars kennis. 
Als je een gesprek hebt over een kind 
en de ouder voelt dat je betrokken bent 
en zoekt naar het welzijn van het kind, 
dan verloopt het gesprek vaak goed. 
Het uitgangspunt moet zijn dat je op 
een positieve manier contact zoekt met 
elkaar. Als je open bent, goed naar elkaar 
luistert en elkaar respecteert, dan ben je 
al een heel eind op weg. 

in de praktijk heeft de leraar met 
alle vormen van ouderbetrok-
kenheid te maken. de transitie 
naar echt educatief en pedago-
gisch partnerschap gaat niet 
vanzelf. zowel de leraar als de 
ouder moet wennen aan deze 
nieuwe maar in onze tijd noodza-
kelijke verandering. de leraar zal 
dan vragen: ‘wat kan ik voor u 
betekenen?’ en ‘wat kunt u voor 
ons betekenen?’. als de ouder dat 
ook vraagt, dan is er sprake van 
echt partnerschap. red.

 
Ouderbetrokkenheid en 
educatief partnerschap
Ouderbetrokkenheid is de interesse van 
ouders in de activiteiten van de school. 

1

ouderBetrokkenheid 
op de eVenaar; 
in gesprek meT leraren

www.cbs-evenaar.nl

2

 interVieW
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Bij educatief partnerschap gaat het erom 
dat de neuzen dezelfde kant op komen 
te staan op het gebied van onderwijs 
en opvoeding; samen bespreken welke 
strategie we zouden moeten volgen met 
dit kind. 
In een evenwichtige driehoek is de 
ouder betrokken bij het onderwijs en de 
leraar bij de thuissituatie.  Bij problemen 
zijn de lijntjes met ouders kort. De intern 
begeleider kan worden ingeschakeld en 
die heeft toegang tot een heel netwerk. 
Dat functioneert hier goed. 

het begrip iKc is nog erg 
nieuw. de ‘brede school’ is wel 
bekend  bij de leraar. het iKc 
is in feite de volgende stap 
die gezet gaat worden. voor 
leraren, die dagelijks met de 
kinderen werken, gaat het soms 
wel snel, maar ondanks dat 
de terminologie snel wijzigt 
weten zij heel goed wat ouders, 
kinderen en zijzelf nodig 
hebben. vanuit de praktijk 
redenerend wordt het allemaal 
heel logisch. dat er moet 

worden veranderd en dat oude 
vanzelfsprekendheden ons 
soms in de weg zitten weet men 
maar al te goed. red.

 
Integrale kindcentra
De evenaar was betrokken in 
besprekingen over de vorming van 
brede scholen in krommenie. Die zijn 
afgebroken. Over het vormen van 
IkC’s hebben wij nog geen informatie 
ontvangen.
Het is goed om de ouders dit aan te 
bieden. Of eigenlijk; het is goed voor 
de kinderen. Bij de dependance op 
de serooskerkestraat staan iedere 
dag zeven taxi’s en busjes klaar om 
de kinderen naar de verschillende 
kinderdagverblijven te vervoeren. Als 
leraar heb je daar geen zicht meer op. 
Vaak verloopt het niet soepel. Dan is 
er een taxichauffeur die de weg niet 
weet en staat een kind een half uur te 
wachten en moet het daarna nog naar 
een opvang in Westzaan. Of mama werkt 
en tante moet uit Amsterdam komen... 

een kind zit dan gauw een half uur bij 
me. Dat is niet één keer, maar dit jaar al 
vier keer gebeurd. 
Het is in het belang van het kind dat we 
rust kunnen bieden. Het is begrijpelijk 
dat ouders hun kind gezellig thuis willen 
houden, maar niet iedereen zit in die 
luxe positie. 
een lokaal is een heel duur kantoor; het 
zou veel functioneler gebruikt moe-
ten worden. Dan moet het ook anders 
worden ingericht en er moeten afspra-
ken zijn hoe je ermee omgaat. Voor veel 
leraren zal dat een drempel zijn. We zijn 
gewend aan ons eilandje, ons eigen 
plekje en onze eigen spulletjes. Het zal 
een hele omslag zijn, maar waarschijnlijk 
is het wel de toekomst. Je kunt niet in 
hokjes blijven denken. Dat hokje is al 
eerder open gegooid en dat moet nu 
nog verder open. Denk bijvoorbeeld 
aan duopartners; vroeger was dat niet 
gebruikelijk en nu is het al heel gewoon. 
Toen was je alleen en nu moet je het 
samen doen. 
er zit natuurlijk wel een kostenplaatje 
aan. Goede ideeën worden bij ons neer-
gelegd en die snappen we ook, maar we 
hebben hulp nodig om ze daadwerkelijk 
in praktijk te kunnen brengen. Hier is 
nog een weg te gaan. << 

EducatiEf 
partnErschap 

mEt oudErs

dE 
profEssionElE 

lEraar

EigEnaarschap 
van hEt kind

ruimtE 
om tE 

ontwikkElEn

3
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TeksT: margeeTh Timmerman, bovenschools vve-coördinaTor, leraar TaalKlas, ib-er, 
bouwcoördinaTor onderbouw en maarTen caTney, direcTeur

Aanmelding op de 
basisschool
Het intakegesprek met de directeur 
betekent voor ouders vaak een eerste 
contact met de basisschool. Het 
levert telkens weer inspirerende en 
afwisselende gesprekken op. Tijdens het 
intakegesprek probeer je vaak ook iets 
te weten te komen over de achtergrond 
van de ouders. De één praat meteen 
honderduit over zijn leven in vloeiend 
Nederlands, de ander heeft moeite zich 
verstaanbaar te maken in eenvoudige 
woorden. een tolk is daarbij geregeld 
aanwezig, maar om in dat geval goed uit 
te leggen wat je als school de ouders te 
bieden hebt, blijkt vaak nog een lastige 
opgave.

Deze diversiteit is terug te zien bij 
onze leerlingen. er worden kinderen 
ingeschreven die al prima Nederlands 

spreken, maar er komen ook geregeld 
kinderen binnen die uit een ander 
geboorteland afkomstig zijn. Het is dan 
ook zaak om voor iedereen een passend 
aanbod te organiseren. Op onze school 
doen we dat, naast het reguliere aanbod 
in de groep, op verschillende manieren:
J  peuterspeelzaal in school 
 VVe programma startblokken
J  Taalklas 
 schakelklas voor groep 2/3 leerlingen
J  Taalatelier 
 schakelklas voor groep 5/6 leerlingen
J  Ouderkamer: taal(vertel)tassen

Startblokken en (rollen)spel
Afhankelijk van de leeftijd van de 
kinderen, starten ze bij ons op 
Peuterspeelzaal De Parel (vestiging van 
stichting Welsaen). Met deze organisatie  
zijn concrete afspraken gemaakt over 
de afstemming van het programma 

startblokken en werken we vanuit 
dezelfde visie. Het (rollen)spel staat hoog 
in het vaandel, aangezien dit essentieel is 
voor het verwerven van taal in de peuter- 
en kleuterperiode. Het geeft als het 
ware een taalkader voor jonge kinderen. 
Vanuit spel is de leeractiviteit te 
beïnvloeden; de aanzet voor ontluikende 
geletterdheid en wiskundige oriëntatie 
(Vygotsky- spel als motor).  Daarnaast is 
het spel ook belangrijk voor een goede 
sociale ontwikkeling van de kinderen. 
Vanuit deze visie is er dan ook door 
de VVe-beleidsgroep besloten dat 
we dit jaar een opleiding starten 
tot spelspecialist. een uitgebreid en 
interessant programma dat dwars 
tegen het eendimensionale getij in gaat 
van alle aandacht voor de cognitieve 
ontwikkeling van het kind.
Onze school maakt daar goed gebruik 
van: zowel een peuterleidster, twee 

extra taalaanBod op 
r.k. basissChool paus joannes

r.K. basisschool Paus Joannes is zich steeds meer aan het ontwikkelen als een echte taalschool. 
deze school staat aan de rand van de wijk Poelenburg, een wijk waar veel kinderen tweetalig 
opgroeien. de nederlandse woordenschat is vaak ontoereikend als de kinderen binnenkomen op 
onze school. mede hierdoor zijn wij een vve-school (voor- en vroegschoolse educatie) geworden.
het optimaal begeleiden van deze kinderen vormt een uitdaging. alles begint tenslotte met taal... 
een uitdaging die we graag aangaan in samenwerking met de ouders en andere professionals. 
in dit artikel zullen we een aantal van onze ‘taalinitiatieven’ met u delen. 
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leraren en een leraarondersteuner 
worden opgeleid. 
De overgang naar de kleuterklas verloopt 
soepel, aangezien de peuters al bekend 
zijn in het gebouw. De peuterleidsters 
bespreken hun bevindingen met de 
ontvangende leraar.

De taalklas en het taalatelier
Na een jaar kleuteronderwijs wordt in de 
klas aan de hand van observaties (kIJk) 
gekeken welke kinderen in aanmerking 
komen voor de schakelklas. Deze klas 
wordt in de onderbouw ‘Taalklas’ ge-
noemd (over taal gesproken: de officiële 
naam schakelklas werd door ouders vaak 
niet begrepen). Nadat de kinderen zijn 
uitgekozen, worden de ouders uitgeno-
digd voor een gesprek. Deelname aan de 
Taalklas vraagt namelijk een intensieve 
samenwerking met ouders en het is dan 
ook belangrijk dat vooraf de verwach-
tingen over en weer bekend zijn en 
gesteund worden.
Na de formaliteiten starten de kinderen 
in de klas. De eerste les zijn daar ook de 
ouders bij aanwezig. De groep bestaat 
uit maximaal vijftien kinderen en wordt 
geleid door een leraar en een leraar-
ondersteuner. De klas is wat gezelliger 
ingericht en lijkt niet op een traditioneel 
klaslokaal. De reden hiervoor is dat we 
kinderen zoveel mogelijk ruimte en vei-
ligheid willen bieden om de Nederlandse 
taal te ontwikkelen.
Tijdens de eerste bijeenkomst vertelt de 
leraar zowel aan de kinderen, als aan de 
ouders, wat ze tijdens het komende blok 
gaan doen en hoe ouders daarbij kunnen 
assisteren. De weken daarna krijgen de 
kinderen elke week op drie aaneenge-
sloten dagdelen les in de Taalklas. Hierbij 
wordt hetzelfde thema gehanteerd als in 
de eigen kleuterklas.
Na zes weken onderwijs wordt de pro-
gressie gemeten aan de hand van een 
woordenschattoets. De ouders worden 
tevens uitgenodigd voor een presentatie. 
Deelname aan de Taalklas is namelijk een 
plezierige ervaring, waar zowel kinderen 
als ouders van mogen genieten! 
De afgelopen jaren zagen we al mooie 
resultaten; de woordenschat en de mo-
gelijkheid tot het beter ontwikkelen van 
de taal nemen toe. Het is opvallend dat 
de kinderen meer vertrouwen in zichzelf 

krijgen. De Taalklas hanteert het principe 
van pre-teaching waardoor de kinderen 
in de eigen klas veel meer kunnen mee-
praten, omdat zij al wat voorinformatie 
over het onderwerp hebben gekregen. 
Door het stijgende zelfvertrouwen ver-
beteren vaak ook de leerresultaten. 
sinds dit jaar werken we samen met de 
logopedistes van Centrum Jong (pilot 
vanuit de VVe). Zij screenen de Taalklas-
kinderen uitgebreid en delen hun bevin-
dingen met de leraar en met de ouders. 
Zo kunnen we het aanbod meer op maat 
geven. en ook de ouders krijgen gerichte 
tips voor hun kind mee naar huis.

We merkten de laatste jaren dat de 
taalproblemen ook in hogere groepen 
voorkwamen. In groep 5 en 6, waarin 
de leesteksten van verschillende vakken 
vaak groter en complexer worden, ble-
ken meerdere kinderen opnieuw aan te 
lopen tegen het probleem met de taal.
Mede door deze constatering zijn we 
daarom dit jaar gestart met een schakel-
klas voor groep 5 en 6: het Taalatelier. Bij 
deze klas komen veel aspecten overeen 
met die van de Taalklas. Het leren moet 
op een ontspannen manier plaatsvin-
den, zonder dat het teveel lijkt op een 
klassensituatie. De lessen vinden hier in 
ateliervorm plaats op de woensdagmid-
dag. We hadden nog even de angst dat 
kinderen de vrije middag niet op school 
wilden zitten, maar na de eerste leuke 
middagen gaan kinderen met veel ple-
zier naar het Taalatelier. 
Ook bij dit Taalatelier is de samenwer-
king met ouders één van de belangrijk-
ste pijlers. 

Samenwerking met ouders
Voor kinderen is er dus een flink extra 
aanbod op taalgebied. Bij het aangaan 
van een intensieve samenwerking met 
ouders, is het echter ook wenselijk om 
de Nederlandse taalvaardigheid van de 
ouders te verbeteren. Deels gebeurt 
dit door hen te betrekken bij de lessen 
in de Taalklas en het Taalatelier. Daar-
naast werken enkele vrijwilligers in de 
Ouderkamer aan taaltassen. Deze tassen, 
voorzien van een prentenboek, spelletje 
en knuffel, kunnen ouders lenen. Tijdens 
het samenstellen van de tassen worden 
er geregeld mooie gesprekken gevoerd 

in het Nederlands. Bij het uitlenen krij-
gen ouders uitleg in het Nederlands en is 
er de gelegenheid om de spellen zelf uit 
te proberen. Hierdoor ontstaat er op een 
ontspannen manier de mogelijkheid om 
te oefenen met de Nederlandse taal.
De taaltassen voor de Taalklas en het 
Taalatelier worden speciaal op maat 
gemaakt en sluiten aan op het thema. 
Deze tassen bevatten ook huiswerkop-
drachten die de leerlingen samen met de 
ouders mogen doen.
R.k. basisschool Paus Joannes is een 
echte taalschool met een groot en uitge-
breid extra aanbod op taalgebied. steeds 
vaker wordt dit tijdens een intakegesprek 
als reden genoemd om voor onze school 
kiezen. We zijn er dan ook erg trots op 
dat ons leerlingenaantal nog steeds een 
lichte groei laat zien. << 

waT is een schaKelKlas?
in een schakelklas wordt aan 
allochtone en/of autochtone 
leerlingen intensief 
taalonderwijs aangeboden 
om taalachterstanden weg te 
werken en zo een beter verloop 
van de schoolloopbaan te 
realiseren.
het nieuwe landelijke beleid in 
het kader van schakelklassen 
is dat extra taalaanbod 
plaatsvindt in de verlengde 
schooldag: de leerlingen krijgen 
extra onderwijstijd gedurende 
één schooljaar buiten de 
reguliere uren.

  www.paus-joannes.nl
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sAMeNVATTING: Ton Kroon, redacTielid

opgroeien doe Je 
maar ÉÉn keer
pedagogisCh onTwerp voor heT kindCenTrum

o
pvoeding is van belang voor het kind en voor 
de toekomstige samenleving. elke generatie 
moet een eigentijds antwoord vinden op de 
omstandigheden waaronder kinderen vandaag de 

dag opgroeien. De wereld waarin het kind opgroeit verandert en 
daarmee verandert de kinderwereld.
In deze tijd veranderen tevens de gezinsomstandigheden: 
veelal werken beide ouders/verzorgers, het eenoudergezin 
groeit in aantal, alsmede het aantal samengestelde gezinnen. 
De consequentie hiervan is dat veel kinderen gedurende de 
dag te maken hebben met relatief veel wisselmomenten en 
verschillende pedagogische opvoedsituaties. Het gebrek aan 
één doorgaande pedagogische lijn en afstemming van de 
‘wisselmomenten’  hebben effect op het welbevinden van het 
kind en van de ouders/verzorgers.

De gevolgen hiervan in het onderwijs en de opvang zijn dage-
lijks te merken. De beweging naar kindcentra is een antwoord en 
een belofte die we kinderen niet mogen onthouden. In de peda-
gogische samenwerking kun je alle talenten van het kind raken.

Hoe kan dit gerealiseerd worden?

Een pedagogische basis: het fundament
De pedagogische basis ligt ten grondslag aan het kindcentrum. 
Daarop werken kinderopvang, onderwijs, welzijn en zorg  
intensief samen aan de ontwikkeling van het kind.
Deze samenwerking kan veel toegevoegde waarde bieden: ‘geen 
spaan talent verloren laten gaan’: niet van kinderen, niet van 
ouders en niet van medewerkers in opvang en onderwijs.
Het pedagogisch fundament zorgt voor de inhoudelijke 
koersbepaling voor alle spelers. Zij zorgt daarmee voor 
samenhang en synergie.
Het pedagogisch fundament bestaat uit drie elementen: 

1 Een gedeeld moreel kader
  Hier geef je aan welke waarden je wilt voorleven en 

naleven. Twee werelden komen samen (onderwijs en 
opvang), met hun eigen waardenstelsel. Dit leidt tot 
verbinding en relationeel vertrouwen. Het geeft richting 
aan je handelen.

2 Een visie op de pedagogische opdracht
  Je verwoordt waar je samen naar toe wilt; hoe je ruimte 

wilt bieden aan kinderen om stapje voor stapje deelnemer 
te worden van de menselijke wereld. 

    Hiervoor is nodig dat kinderen leren om in een 
groep te leven en daar een bijdrage aan te leveren 
(socialisatiefunctie).

    Het is belangrijk dat kinderen succesvol de 
aangeboden lesstof tot zich kunnen nemen, zodat zij 
volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij 
(kwalificatiefunctie). een derde element van de 
pedagogische opdracht is dat je kinderen, met het oog 
op de vorming van hun eigen toekomst, de ruimte biedt 
om op hun manier in de wereld te komen. Mogelijk is 
identiteitsvorming daar een geschikte vorm voor.

3 Een brede visie op ontwikkelen en leren
  Ontwikkeling is een dynamisch, grillig en complex 

   proces. een sociaal culturele omgeving, de opvoedingsstijl 

‘Opgroeien doe je maar één keer’ door 
Jeannette Doornenbal, in opdracht van het 
project Andere Tijden in onderwijs en opvang.
www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl

een verkorte 
weergave van de handreiking van jeannette doornenbal om – vanuit een pedagogisch perspectief – te komen tot een kindcentrum.
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en de kwaliteit van de interacties helpen kinderen 
  daarbij. er moet ruimte zijn voor kind-kind relaties.   
   Daarnaast moeten kinderen zich gekend voelen; er 

moet een goede relatie zijn tussen kind en volwassene, 
met erkenning van de basisbehoeften van het kind. 
Uitdaging, steun en begeleiding stimuleren het kind in zijn 
ontwikkeling.

Het werkkader: antwoord voor het 
praktisch handelen
Naast een pedagogisch fundament, dat richting geeft aan 
je handelen (het kompas), heb je een werkkader nodig dat 
antwoord geeft op praktische pedagogische vragen.

1 Integratie van teams
 Hoe werken we samen in ons team?

    Binnen een kindcentrum werken collega’s vanuit 
onderwijs en opvang in één multidisciplinair team. eén 
aansturing is essentieel, maar niet genoeg. Omdat beide 
organisaties werken vanuit eigen tradities, waarden, 
routines en verwachtingen, moeten deze uitgangspunt 
zijn om in de praktijk van alle dag met elkaar in gesprek te 
gaan. Ook met elkaar inhoudelijk aan het werk gaan helpt 
om elkaar en elkaars werk te leren kennen.

2  Het ene kind is het andere niet: omgaan met 
pluraliteit 

  Hoe gaan we om met verschillen?
    Dit uit zich in leeftijdsverschil, een verschil in 

mogelijkheden en een verschil in milieu.
    Het kindcentrum moet daar rekening mee houden 

en dus kunnen inspelen op verschil in tijd, ruimte, 
groepssamenstelling, aanbod en klimaat.

3 Een nieuw tijdconcept
 Hoe delen we de tijd in?

   In het kindcentrum, dat het gehele jaar open is, moet  
een ander tijdritme komen. er moet één plan komen 
voor de indeling en de verdeling van tijd voor onderwijs/
educatie, vrije tijd en opvang. Zo ontstaat een doorgaande 
lijn van inspanning en ontspanning in de dag en door de 
jaren heen.

4 Het ruimteconcept
  Hoe delen we het gebouw en zijn 

  buitenruimte in?
   De volgende pedagogische principes moeten leidend zijn  

bij de (her)inrichting van gebouwen:
J   Alle kinderen (klein en groot), de medewerkers en 

de ouders moeten zich er ‘wel’ voelen: licht, lucht en 
bewegingsruimte;  het gebouw zorgt voor welbevinden en 
groei, voor ontdek- en ontmoetingsplekken, voor binnen- 
en buitenplekken.

J   Het gebouw daagt uit tot het ondernemen van 
activiteiten. De buitenruimte nodigt uit tot ontdekkingen. 
Buitenruimtes zijn ontdek- en ontmoetingsplekken.

5 Groepssamenstelling
 Hoe stellen we de groepen samen?

    In een groep leren kinderen sociaal gedrag en het omgaan 
met verschillen.

   een kind moet ook iemand (anders) mogen zijn. er is 
een balans tussen homogene en heterogene groepen. 
kinderen moeten niet te vroeg ingedeeld worden naar 
mogelijkheden en beperkingen (houd het inclusief ). Wel is 
het praktisch om kinderen in leeftijd-units in te delen.

6 Een breed aanbod van opvoeding, opvang,   
 onderwijs en ontspanning

    Hoe ziet ons aanbod van binnen- en 
buitenschools leren er uit?

   Het kindcentrum heeft de tijd en de ruimte om kinderen, 
naast goed onderwijs in de kernvakken, in de breedste zin 
kennis te laten maken met de omringende wereld.

J   zinvol en betekenisvol
   er moeten dingen geleerd worden en kinderen moeten 

beleven dat het waardevol is wat ze hebben geleerd. Zorg 
voor een verbinding tussen het geleerde en het echte 
leven.

J   aanbod- en kindgestuurd
    Het behalen van de kerndoelen stuurt het aanbod, maar 

kinderen willen ook zelf kunnen kiezen. Geef hen ruimte 
om ook eigen activiteiten te kiezen.

J   pedagogisch klimaat: regels, routines en rituelen
   Het kindcentrum heeft afspraken nodig met betrekking tot 

de vraag: hoe willen we met elkaar samenleven? kinderen 
die opgroeien in zo’n gemeenschap krijgen bouwstenen 
om hun eigen  identiteit te ontwikkelen.

J   steunen en sturen
   kinderen zijn gebaat bij een balans tussen het stellen 

van regels enerzijds en het bieden van steun anderzijds, 
bijvoorbeeld van volwassenen die responsief en sensitief 
reageren op hun signalen en behoeften. 

7 Samen kinderen volgen 
  Wat wil ik weten en hoe wil ik meten? En vooral 

praten met en over het kind.
   In de gezamenlijke verantwoordelijkheid maak je 

afspraken over de aspecten van de ontwikkeling die je wilt 
volgen en hoe je reageert op de bevindingen.

8 Samenwerken met ouders en kinderen
  Hoe kunnen ouders en kinderen deelgenoot 

zijn en mede verantwoordelijk zijn voor de 
ontwikkeling en opvoeding?

    Communiceer afspraken in één mond naar ouders.
   Betrek ouders bij het formuleren van de afspraken.  
   Werk met hen samen in medezeggenschap, 

ouderparticipatie, pedagogisch partnerschap en  
informele verbanden.

   Betrek kinderen bij hun eigen opvoeding en ontwikkeling. 
Ze weten vaak heel goed wat ze prettig vinden, wat voor 
hen van belang is en waar ze behoefte aan hebben. << 
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marga baKKer
Functie: directeur van 
Jenaplanschool De Bijenkorf

 
Waar willen we zijn in 2015? 
Wij willen het hele schooljaar door, 
op tenminste drie dagen per week, 
een aaneengesloten dagarrangement 
bieden tot 17.00 uur (en 18.00 uur bij 
afname van een aansluitend uur BsO) 
voor kinderen van De Bijenkorf, waar-
bij kinderen van andere scholen uit de 
wijk ook welkom zijn. 

 
In het schooljaar 2012-2013 
is al een flinke stap gezet
We hebben in vier perioden van elk 
zes tot  zeven weken een aaneengeslo-
ten schooltijd geprogrammeerd staan 
tot 17.00 uur op maandag, dinsdag en 
donderdag.
De schooldag eindigt om 15. 00 uur. 
Tot 15.30 uur zorgen wij voor de 
opvang. kinderen komen samen in de 
centrale ruimte van de school om iets 
te eten en te drinken en om even te 
ontspannen, onder leiding van vrijwil-
ligers met een vergoeding of onder 
leiding van de docenten die de buiten-
schoolse activiteiten begeleiden.
Voor zover de activiteiten plaatsvinden 
op BsO De Ooievaar lopen de BsA-kin- 
deren mee met de kinderen die naar 
de BsO gaan o.l.v. pedagogische me-
dewerkers van De Ooievaar  en heb-
ben daar een ontspanningsmoment. 
kinderen van andere scholen die 
ook op de BsO De Ooievaar zitten, 
kunnen ook ingeschreven hebben op 
een activiteit. Deze kinderen worden 
door de medewerkers van de BsO 
naar de betreffende locatie/cursus-
plaats gebracht. Zij komen over het 
algemeen wat later aan (verschillende 
schooltijden en reistijd), maar dit 

wordt inmiddels goed (pedagogisch!) 
opgevangen. Het gaat om kinderen 
van Het koraal, Ayundo, Octant en De 
Regenboog. Het merendeel van de 
kinderen is echter van De Bijenkorf. 
Tussen 15.30 en 16.00 uur beginnen 
de activiteiten. Ze duren tot 17.00 
uur, waarna sommige kinderen terug 
gaan naar de BsO en andere kinderen 
opgehaald worden door hun ouders. 
Ook hebben ouders de mogelijkheid 
aansluitend een uur kinderopvang in 
te kopen. Dit kan ad hoc en per keer. 

 
Ons aanbod
eind 2012 was er een mooi aanbod 
van activiteiten, onder professionele 
begeleiding van medewerkers van 
Fluxus en van Broeks events. Genoemd 
worden: talentenshow, kinderkook-
punt, acrobatiek en gymnastiek, 
beeldhouwen, proefjes, superdieren 
tekenen schilderen en boetseren. 
  
Bij de keuze van ons aanbod geldt een 
aantal criteria:
J Het aanbod moet een goede   
 kwaliteit hebben,
J  Het moet passen binnen ons con-

cept: leren, werken, spelen. 
  Het is een kans om een breed 

onderwijsaanbod te realiseren. 
  We willen tegemoet komen aan 

een brede persoonlijke ontwik-
keling van kinderen en aan hun 
verschillende talenten.

  Ook willen we tegemoet komen 
aan de verschillen in behoeften van 
kinderen: voor elk kind de juiste 
activiteit, passend bij de drives, het 
karakter van het kind.

J  Het aanbod moet kostendekkend 
zijn. 

1

een gezamenliJke 
zoektocht 
naar een zinVol 
dagarrangement

www.jenaplanschooldebijenkorf.nl

INTeRVIeW: Ton Kroon, redacTielid

vanaf het schooljaar 2009-2010 
hebben de scholen in assendelft 
noord in een coalitie met elkaar 
samengewerkt om de brede 
schoolgedachte te ontwikkelen. 
Zeer waardevol om elkaar te 
stimuleren, elkaars kwaliteiten 
te ontdekken en in te zetten 
en de wijkbetrokkenheid te 
verhogen. sociale cohesie in de 
wijk verbinden met de brede 
schoolontwikkeling was en is de 
drijfveer van de coalitie; goed 
voor kinderen en hun ouders en 
andere bewoners.
jammer genoeg is door de 
beleidsmakers  van deze coalitie-
gedachte afstand genomen en 
daarmee viel ook de facilitering 
weg. de bijenkorf zet nu vooral 
in op samenwerking in het aan-
bod van buitenschoolse activitei-
ten (bsa) in de eigen schoolom-
geving: met de Ooievaar (bsO), 
Fluxus (kunstonderwijs), broeks 
events (sport) en centrum jong 
(Zorg). de school is blij met de 
toegekende subsidiegelden voor 
het realiseren van bsa-activi-
teiten met de kanttekening, dat 
alleen het realiseren van deze 
activiteiten de school nog geen 
brede school maakt. 

2
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 interVieW
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een gezamenliJke 
zoektocht 
naar een zinVol 
dagarrangement

  Op dit moment is het zo dat de 
activiteiten voor de BsO kinderen 
van die betreffende dag gratis zijn. 
Alle niet-BsO kinderen betalen een 
vast bedrag voor de aaneengeslo-
ten schooldag inclusief activiteit. er 
wordt inmiddels ook een bijdrage 
aan materiaalkosten gevraagd voor 
bepaalde cursussen. 

Het blijkt dat binnen de activiteiten een 
afwisseling moet zijn tussen inspanning 
en ontspanning. De omgeving, de sfeer, 
is daarbij van invloed. De ruimten van 
De Ooievaar zijn daarvoor geschikter 
dan die van De Bijenkorf. een gemak-
kelijke zithoek om een videofilm te 
kijken, een boekje lezen, te hangen of 
te kletsen komt tegemoet aan ontspan-
ning. Het is de wens van de directie van 
De Bijenkorf om bij de komende ver-
bouwing van de school een dergelijke 
ontspanningsruimte/hoek te realiseren. 
een aaneengesloten schooltijd, met 
alleen educatieve ontwikkeling of zelfs 
leerontwikkeling tot 17.00 uur, is teveel 
gevraagd van de kinderen. 

 
Afstemming en samenwerking
De afstemming tussen De Bijenkorf en 
De Ooievaar gebeurt beleidsmatig op 
directieniveau.
We zoeken naar een zinvol dagarrange-

ment. Wat we op directieniveau 
afspreken brengt ieder in zijn eigen 
team in en geeft daar gestalte aan 
de uitvoering. Langzaam maar zeker 
worden er stappen gemaakt. er is een 
speciaal BsA-keukenkastje met een 
voorraad drinken en tussendoortjes. Dat 
wordt bijgehouden en aangevuld door 
afwisselend een BsA-docent van die 
periode, de conciërge, de directie en een 
vrijwilliger met vergoeding. 
Daarnaast  is er veelvuldig contact met 
de medewerkers van de twee organisa-
ties op de werkvloer, te weten Fluxus en 
Broeks events en de gespecialiseerde 
‘eigen’ leraren van de school en van Tin-
telTuin. Wij komen elkaar en de kinderen 
vaak tegen. Als vanzelf liggen hier aspec-
ten van opvoeding en ontwikkeling voor 
het oprapen om in te brengen in een 
overleg over pedagogische benadering.
Zo ontwikkelen wij samen een visie, met  
het schoolconcept als uitgangspunt. 
Hierbij hoort overleg met De Ooievaar 
over de invulling van de activiteiten en 
over pedagogische afstemming; binnen 
de samenwerking en binnen iedere 
geleding.
We ervaren een groeiend besef van de 
waarde van deze ontwikkeling. en ook: 
we zijn samen verantwoordelijk voor dit 
traject. Daar waar het moeilijk wordt, is 
het vaak de volgende vraag die oplos-
singen genereert: ‘Wat is het beste voor 
dit kind, in deze situatie?’

 
In ontwikkeling
Natuurlijk is er nog veel te verbeteren 
en te overwinnen. Zo zal er afstemming 
moeten komen over het gebruik van 
onze eigen schoollokalen. Vanuit de er-
varing en de knelpunten van één leraar 
proberen we die oplossing te vinden, 
zodat ook de volgende leraar bereid is 
om het lokaal in te zetten. Nu kan deze 
nog vasthouden aan de  praktijk dat het 
lokaal op orde moet worden gebracht 
voor het (Jenaplan)onderwijs van de 
volgende dag. Uiteindelijk willen we uit-
komen op een jaarrooster, waarbij ieder 
lokaal, in een bepaalde periode op een 
bepaalde dag in de week, beschikbaar is 
voor een BsA-activiteit
Ook de ouders en de MR willen we nog 
meer betrekken bij onze zoektocht. een 
aantal ouders spreekt zijn waardering 
uit, anderen vinden het niet zo van 
belang. ‘Wel leuk, maar...”
Het vraagt heel veel tijd: afstemming, 
weerstand overwinnen, jaarrooster 
maken, gesprekken voeren met docen-
ten over invulling en afstemming, over 
het tussenmoment, de inschrijving, de 
financiële afwikkeling, vervanging bij 
ziekte van een BsA-docent etc.
en toch... het is een boeiend proces. Het 
besef groeit dat voor kinderen en hun 
ouders een ongedeeld dagarrangement 
van zeer groot belang is. <<

4
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TeksT: helga van KooPeren, direcTeur van de wesTerKim

samenhang in 
samenWerking 
tussen Westerkim en 
stormmeeuW
een doorgaande lijn bij sChool en opvang

Huidige situatie
In de christelijke basisschool De 
Westerkim, school van Agora, is sinds 
2007 de buitenschoolse opvang 
(BsO) De stormmeeuw van TintelTuin 
gevestigd. Beide partijen werken nauw 
samen. Ze delen niet alleen ruimtes 
en materialen, maar ook personeel. Zo 
worden pedagogisch medewerkers van 
TintelTuin bij de tussenschoolse opvang 
ingezet. Daarnaast wordt het binnen- 
en buitenschools leren verbonden 
door wederzijdse afspraken over te 
behandelen thema’s, het vieren van 
feesten, het organiseren van naschoolse 
activiteiten en de pedagogische 
benadering van kinderen. Dit jaar zijn we 
begonnen om de aanpak van leerlingen 
met speciale behoeften in onderwijs en 
opvang, met ouders en medewerkers 
(van onderwijs en opvang) te bespreken, 
zodat deze onder én na schooltijd 
eenduidig is.
De afspraken zijn beschreven in ons be-
leidsstuk: ‘samenhang in samenwerking’, 
dat voor de zomervakantie van 2012 
gereed kwam. In dit stuk worden de visie 
en afspraken beschreven op de gebieden: 
organisatie, pedagogiek, educatie, zorg, 
partners en communicatie.

Terugblik
CBs De Westerkim richtte in 1996 een 
eigen naschoolse opvang op. Toen Agora 
in 2007 een makelaarsconvenant sloot 
met TintelTuin (toen nog Organisatie 
Zaanse kinderdagverblijven), koos De 
Westerkim ervoor te gaan samenwerken 
met deze professionele organisatie. 
In het eerste cursusjaar van de 
samenwerking werden de leerlingen van 
De Westerkim met busjes vervoerd naar 
De steltloper, een vestiging van TintelTuin 
aan de Vlielandstraat in Zaandam.
Vanwege praktische redenen, zoals 
ruimtegebrek op De steltloper en 
het vervoersprobleem, kwamen De 
Westerkim en TintelTuin overeen om in 
het cursusjaar 2008-2009 de naschoolse 
opvang te vestigen in het gebouw 
van De Westerkim, onder de naam De 
stormmeeuw.
Doordat beide organisaties ruimtes en 
materialen moesten delen werd er een 
huishoudelijk reglement geschreven. 
Beide partijen werden betrokken bij 
de inrichting van een lokaal. Toen De 
Westerkim een pilot aan wilde gaan om 
een bioritmerooster in te gaan voeren, 
werd De stormmeeuw daar als partner bij 
betrokken. 

‘meester michiel, ik kom na 
schooltijd bij jou timmeren’, 
zegt Femke uit groep 3 
tussen de middag als michiel 
pleinwacht loopt.
‘oh, dat is gezellig’, zegt 
michiel, ‘dan zie ik je 
straks weer.’
michiel greuter is vanaf 2007 
pedagogisch medewerker 
bij TintelTuin, locatie de 
stormmeeuw. hij verzorgt 
de naschoolse opvang in het 
gebouw van de westerkim 
voor de leerlingen van deze 
school. Tevens geeft hij les 
bij naschoolse activiteiten 
als timmeren, koken en 
fotobewerking.
ook is hij werkzaam bij de 
tussenschoolse opvang. alle 
kinderen van de westerkim 
kennen hem, ook de kinderen 
die geen gebruik maken van 
de naschoolse opvang.
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De pilot ging niet door omdat de subsidie niet verstrekt werd, 
maar had wel opgeleverd dat De Westerkim en De stormmeeuw 
veel kennis hadden vergaard en een ontwikkeling hadden 
doorgemaakt, waarbij de wens tot samenwerking voorop stond.

Brede school
Intussen had de gemeente Zaanstad bepaald dat alle scholen 
‘brede scholen’ moesten worden. Mede hierdoor, maar ook van-
wege de op stapel staande nieuwbouw in het Volkspark te Zaan-
dam, waarin naast De Westerkim openbare basisschool et Buut 
en kinderopvang gehuisvest zouden worden, besloot de directie 
van De Westerkim dat het goed was een teamtweedaagse over 
dit onderwerp te organiseren.
Om draagvlak bij het team te creëren voor de ontwikkeling van 
de brede school, organiseerde de directie op 1 en 2 oktober 
2009 een teamtweedaagse in egmond. er werden twee brede 
scholen bezocht en aan de hand van een kijkwijzer werden 
vragen gesteld. Het team wilde een helder beeld krijgen van wat 
een brede school inhoudt, wat voor een meerwaarde het heeft 
en welke hindernissen overwonnen moeten worden. De teamle-
den brachten in kaart hoe we het als school wilden invullen.

visie
Het is de ambitie van De Westerkim en De stormmeeuw een 
dagarrangement aan te bieden, waarbij de scheiding tussen 
onderwijs en opvang overbrugd wordt, waarbij pedagogische, 
sociaal-emotionele en cognitieve leerlijnen in samenhang in het 
binnen- en buitenschoolse leren worden ingevuld, zodat er ge-
zorgd wordt voor continuïteit en samenhang in de schooldagen 
en daarmee betere ontwikkelingskansen voor kinderen.
Dit sluit nauw aan op het mission statement van De Westerkim, 
dat luidt:
‘de school waar kinderen laten zien wat ze kunnen.’ de 
missie is, vanuit christelijke overtuiging, de talenten en 

mogelijkheden van de leerlingen optimaal te ontwikkelen 
in een veilige omgeving en hen te stimuleren trots te zijn op 
wat ze kunnen en dit met anderen te delen.

Struikelblokken
Natuurlijk loop je in een dergelijk proces tegen struikelblokken 
aan. Het delen van ruimten vereist goede afspraken waaraan 
ieder zich moet houden. Bij de tussen- en naschoolse opvang is 
het belangrijk dat er weinig wisselingen in personeel zijn, zodat 
de continuïteit  gewaarborgd blijft.
Door de inzet en wil van alle partijen om deze samenwerking tot 
een succes te maken, zijn de hobbels grotendeels weggenomen. 

Toekomst
In het cursusjaar 2012-2013 staat de implementatie van de 
beleidsstukken: ‘samenhang in samenwerking’ centraal. 
Maandelijks is hier overleg over met directie en medewerkers.
Ook is er met ingang van dit jaar de mogelijkheid voor alle 
ouders om incidentele opvang aan te vragen tegen een uurprijs.
Bovenstaande geeft inhoud aan de pilot ‘gemeentebrede 
dagarrangementen’, een door de ministeries van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap (OCW) en sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (sZW) gefinancierd initiatief, waarvoor 
de gemeente Zaanstad, Agora en TintelTuin zich hebben 
ingeschreven. Gezamenlijk is de ambitie uitgesproken om 
in 2015 op drie scholen samenwerkingsverbanden met 
dagarrangementen met een activiteitenaanbod en 
doorgaande lijn gerealiseerd te hebben. De Westerkim is 
één van die drie.
De Westerkim en De stormmeeuw ervaren hun samenwerking 
als een verrijking voor de leerlingen. een ononderbroken 
lijn van onderwijs, opvang en zorg. De leraren van De Westerkim 
en de pedagogische medewerkers van De stormmeeuw zien 
elkaar als collega’s.  << 

  www.dewesterkim-zaandam.nl
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mp
opVoeden 

en leerprestaties

Zowel ouders als leraren doen hun best om de 
ontwikkeling van kinderen zo goed mogelijk te laten 
verlopen. Dit gaat met vallen en opstaan en helaas 
bestaat er geen handboek met de juiste aanpak. Altijd 
positief blijven is lastig, ook op school. De vraag is of een 
positieve aanpak ook daadwerkelijk invloed heeft op de 
leerprestaties van een kind. kan school iets doen op het 
moment dat de opvoeding thuis moeilijk verloopt? en 
welke rol speelt het Centrum Jong hierin? 

Uit onderzoek blijkt dat kinderen die opgroeien met een 
positieve opvoedingsaanpak meer kans hebben om vaar-
digheden te ontwikkelen die ze nodig hebben om suc-
cesvol te zijn op school. Ook zitten deze kinderen vaak 
lekker in hun vel en kunnen makkelijk vrienden maken. 
Tevens is onderzocht dat het voor ouders belangrijk is 
om vertrouwen te hebben in hun eigen rol als opvoeder 
en te werken vanuit hun eigen kracht. Zij kunnen 
voor verschillende vormen van ondersteuning bij het 
Centrum Jong terecht. Ook wordt er door verschillende 
disciplines met Triple P gewerkt om een zo divers 
mogelijk aanbod voor ouders te creëren. 

In een klas waar kinderen veel ruzie maken, er veel 
gepest wordt of waar kinderen negatief gedrag van 
elkaar overnemen, kan het voor het onderwijzend 
personeel prettig zijn om hulp van buitenaf in te 
schakelen. In deze situaties kan de pedagogisch 
adviseur van het Centrum Jong themabijeenkomsten 
organiseren, aansluitend bij (algemene) ouderavonden, 
of aanwezig zijn bij gesprekken met ouders. 

dieuwke Tolsma
Pedagoog centrum Jong
www.centrumjong.nl

coda

de ‘coda’ is dat deel van de muzikale compositie dat zich 
ná de climax van het stuk afspeelt. 
coda betekent ook ‘staart’ in het italiaans; het is tevens 
de laatste rubriek van marktplaats.

De redactie bekijkt steeds wat er in welke uitgave past en 
wat er geplaatst wordt. Van een artikel dat niet geplaatst is, 
maar wel een bijdrage levert aan Goed Onderwijs, wordt een 
samenvatting in het blad opgenomen. 
 

het hele artikel is  terug te lezen in de rubriek coda op 
internet: www.agora.nu/onderwijs/marktplaats/coda

Ha Ha Ha!

Acrogym op De Bijenkorf
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Van ict-coördinator 

naar icoach

De rol van de ICT-coördinator verschuift meer naar 
het begeleiden van collega’s en het aansturen van 
veranderingsprocessen. De druk om andere, nieuwe 
ontwikkelingen op ICT-gebied aan te pakken is hoog. 
Technische ondersteuning is nog wel volop nodig en 
veelomvattend. De rol van ICT-coördinator verschuift 
daarom maar mondjesmaat naar een coachende rol.
Wat doet een iCOACH? De iCOACH kan samen met 
de leraar uitzoeken wat de volgende stap is in zijn of 
haar ICT-ontwikkeling en samen maken ze een opzet. 
De iCOACH bewaakt het proces en geeft instructie en/
of ondersteuning. In dit proces kunnen verschillende 
modellen of instrumenten worden ingezet. Belangrijk 
uitgangspunt is het eigenaarschap van de leraar voor 
zijn of haar ontwikkeling.

Coaching vraagt tijd. Je moet er letterlijk samen 
voor gaan zitten. een klein groepje collega’s kan ook 
gezamenlijk voor een onderwerp kiezen. 
eén van de voorwaarden voor leraren om zich meer op 
de didactiek te kunnen richten is vertrouwen in de eigen 
instrumentele vaardigheid. Daar hangt  eHDO – eerste 
hulp bij digitale ongelukken – mee samen. Het oplossen 
van meest voorkomende probleempjes vraagt basale 
kennis om goed te kunnen handelen. Zo ontstaat er 
meer ruimte om leraren te begeleiden bij hun weg naar 
een passend digitaal leeraanbod.

marilou Klein
icT-coordinator / icoach
de bijenkorf - de vuurvogel - sjalom 

ontkiemen en ontplooien 

in de BloemenWinkel

opbrengstgericht werken binnen thema’s
Op Het koraal zien we dat de combinatie tussen 
opbrengstgericht werken het werken in thema’s zeer rijk 
is. Thema’s worden, door het stellen van doelen, naar een 
hoger niveau getild. 
De datamuur vormt de cockpit van ons onderwijs; dagelijks 
geven we de kinderen de focus wat we doen en waarom. 
In groep 1/2 werken we aan het thema ‘Wij gaan naar de 
bloemenwinkel’. De groep ziet er prachtig uit; is omgetoverd 
tot een ware bloemenzee. In de kring hebben we gesproken 
over groeien en bloeien en vervolgens hebben we allerlei 
zaden, bollen en vruchten doorgesneden om eens goed 
te bestuderen. 
Voor de datamuur worden gezamenlijk een aantal doelen 
geformuleerd:
J  Aan het einde van het thema kunnen alle kinderen van 

groep 1/2 het proces van zaadje tot bloem beschrijven.
J  Aan het einde van het thema kunnen alle kinderen van 

groep 2 tellen in stapjes van 2.
J  Aan het einde van het thema kunnen de kinderen van 

groep 1/2 twintig minuten achter elkaar stil werken. 
In de evaluatiekring wordt voorgespeeld, doelen op de 
datamuur afgetekend, voorgelezen en bouwwerken 
gedemonstreerd. Ook bespreken we wat goed ging 
en wat de volgende keer beter kan. Het mooie aan de 
evaluatiekring is dat er af en toe dingen geleerd en 
besproken worden die ik als juf niet voorzien had.
Als alle drie de doelen gehaald zijn, gaan we dat vieren. Zo 
groeien niet alleen de plantjes in de bloemenwinkel, maar 
hebben ook de kinderen ruimte om te groeien en om zich te 
ontplooien. 

marloes Fortuijn 
groepsleraar en datacoach groep 1/2  
icbs het Koraal
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J integrale kindcentra Special

oP weg naar het integraal 
Kindcentrum
In opdracht van het ministerie van OCW heeft 

de schrijver in samenwerking met de klankbordgroep 
integraal kindcentrum, een onderzoek gedaan naar 
de verschillende aspecten van het IkC. Dit heeft een 
verkenning opgeleverd met 
aandacht voor financierings- 
en huisvestingsvraagstukken, 
personeelsbeleid en juridische 
vormgeving van operationele 
samenwerking, management en 
leiderschap, pedagogische visie 
en dagindelingen.
F. studulski  i  uitgeverij swP 
amsterdam, 2010  i  
isbn 978 90 8850 156 2

handboeK ouderS in de School 
Iedere leerling heeft recht op een goede 
samenwerking tussen school en ouders. Dit 

handboek is bedoeld om scholen en leraren te helpen de 
relatie met ouders gericht vorm te geven op een manier die 
bij de school past. Het beschrijft de rol van ouders 
op school, geeft uitleg over 
gedrag van ouders en 
bevat praktische tips 
en instrumenten, zoals 
oudercontracten, format 
gespreksverslag en checklist 
professionele uitstraling.
P. de vries  i  uitgeverij cPs 
amersfoort, 2010  i  
cPs bestelnummer 32340  i 
isbn 978 90 6508 560 3

4

Boekentips
3

pluk Van de petteflet 

een rijk en geletterd thema voor 
de onderbouw
Zodra ik het boek ‘Pluk van de Petteflet’ pak om er uit voor 
te lezen, komen de reacties. een jongen blijkt het verhaal 
al goed te kennen. erg leuk, maar ook onhandig, omdat 
inkorten er niet meer bij is. een paar meisjes willen Aagje 
zijn en alle kinderen kennen wel een mevrouw Helderder; 
ze noemen vooral moeders.
Na het voorlezen van het eerste hoofdstuk maken we een 
woordweb van alles wat we weten. Dat verschilt natuurlijk 
per kind. Om samen te beleven wat er allemaal gebeurt, 

gaan we de film bekijken; elke dag een stukje, zodat we niet 
met het bouwen van de speelhoeken hoeven te wachten. 
Gedurende het hele thema blijf ik voorlezen. De focus van het 
thema komt te liggen op de geletterde activiteiten. 
In één van de hoeken ontstaat de boekenwinkel van meneer 
Pen, waar de kinderen heel inventief een kassabonnen 
schrijven. Aagje en Pluk willen spelen en houden contact 
via geheime brievenbussen. Mevrouw Potlood maakt een 
mooie tekening op het krijtbord en schrijft daar heel vaak 
‘Pluk’ op. In de bouwhoeken maken de kinderen Petteflets 
met bouwtekeningen en zijn ze bezig met themaboekjes, 
Plukpuzzels, Pluktekeningen, het Plukbordspel en het 
Plukcomputerspel.
In de evaluatiekring grijp ik terug op het spel. Wat ging goed? 
Wat kan nog beter? een aantal kinderen speelt stukjes voor en ik 
vraag naar de briefjes uit de brievenbussen. Alle spelers mogen 
hun beste brief voorlezen. 
Hopelijk blijft Pluk nog lang tot de verbeelding spreken. Wat mij 
betreft is ‘Pluk van de Petteflet’ het 
kinderboek der kinderboeken 
dat terecht generatie na 
generatie weer uit de kast
 wordt gepakt. 

marloes Fortuijn 
groepsleraar en 
datacoach groep 1/2  
icbs het Koraal
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