Visie op samenwerking
Onderwijs en opvang
Kind Centrum (KC) De Golfbreker is een voorziening op een vaste locatie waar onderwijs en opvang
samenkomen. Het is een samenwerking tussen kinderopvangorganisatie TintelTuin en Agora-school
De Golfbreker, inclusief het kinderdagverblijf, peuterspelen en de buitenschoolse opvang. Het KC is
bestemd voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar. Voor hen is het een plek waar zij gedurende de dag
kunnen leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Het KC is tot stand gekomen om:


Kinderen te stimuleren in hun brede ontwikkeling en ze voor en na schooltijd continuïteit te
bieden in een herkenbare en veilige omgeving.



Ouders een gelijkgestemde omgeving voor onderwijs en opvang te bieden. Het KC geeft
ruimte aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen.



De kennis en ervaring van alle medewerkers te benutten en daarmee een verrijking en
verdieping van het aanbod te realiseren.

Missie: veilige en gelukkige tijd
KC De Golfbreker wil dienstdoen als een Kind Centrum waar kinderen kunnen leren, leven en zichzelf
kunnen zijn. Nadat kinderen De Golfbreker verlaten, kijken zij samen met hun ouders terug op een
veilige en gelukkige tijd waar het KC aan heeft bijgedragen.

Visie: behoefte van kind centraal
De behoeften en mogelijkheden van elk individueel kind staan centraal bij KC De Golfbreker. Op basis
hiervan worden kinderen gestimuleerd en begeleid in de optimale ontwikkeling van hun talenten. De
rijke leer- en ontwikkelomgeving prikkelt hun ondernemendheid. De volgende aanpak hanteren wij
in het KC:


De ontwikkeling van elk kind wordt gezamenlijk en structureel gevolgd. Alle
ontwikkelingsgebieden komen aan bod.



Een doorgaande ontwikkellijn wordt ingezet voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar.



Ouders zijn voor het KC gelijkwaardige partners in de opvoeding en met oog op het onderwijs
van hun kind.



Ieder kind in het KC is uniek. Samen met zijn ouders en leerkracht is elk kind eigenaar van zijn
eigen ontwikkeling.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de verdere vorming van KC De Golfbreker? Op onze website vindt u meer
informatie over het onderwijs en mogelijkheden voor opvang. Bezoek www.de-golfbreker.nl en lees
verder via de onderwerpen Algemeen --> Buitenschoolse opvang en Onderwijs.

