
Visie op samenwerking 
 
IKC De Golfbreker voor onderwijs en opvang 
 
IKC De Golfbreker biedt een vaste locatie waar onderwijs en opvang samenkomen. Dit komt tot 

uitdrukking in de naam: De Golfbreker voor onderwijs en opvang. Het is een samenwerking tussen 

kinderopvangorganisatie TintelTuin en het schoolbestuur van de Agora-scholen. Voor onze school 

betreft dit kinderdagopvang, peuterspelen, basisonderwijs, voorschoolse opvang en 

buitenschoolse opvang. De Golfbreker is bestemd voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar. Voor hen 

is het een plek waar zij gedurende de dag kunnen spelen, leren, ontwikkelen en ontmoeten. Het is 

bedoeld om: 

 Kinderen te stimuleren in hun brede ontwikkeling en ze gedurende de dag continuïteit te 

bieden in een herkenbare en veilige omgeving. 

 Ouders een gelijkgestemde omgeving voor onderwijs en opvang te bieden. Het 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: een veilige en gelukkige tijd 
IKC De Golfbreker voor onderwijs en opvang wil dienstdoen als een plek waar kinderen zich samen 

met andere kinderen en volwassenen kunnen ontwikkelen en leren, leven en zichzelf kunnen 

zijn/zich gekend voelen. Nadat kinderen De Golfbreker verlaten, kijken zij samen met hun ouders 

terug op een veilige en gelukkige tijd waar De Golfbreker aan heeft bijgedragen. 

 

Visie: behoefte van kind centraal 
De behoeften en mogelijkheden van elk individueel kind staan centraal bij De Golfbreker. Op basis 

hiervan worden kinderen gestimuleerd en begeleid in de optimale ontwikkeling van hun talenten. 

De rijke ontwikkel- en leeromgeving prikkelt hun ondernemendheid. De volgende aanpak hanteren 

wij bij De Golfbreker: 

 Ieder kind is uniek. Met ondersteuning van zijn ouders en de teamleden van De Golfbreker 

is elk kind eigenaar van zijn eigen ontwikkeling.

 De ontwikkeling van elk kind wordt gezamenlijk, individueel en als onderdeel van de groep 

structureel gevolgd. Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod.

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

 Ouders zijn voor het team van De Golfbreker gelijkwaardige partners.

 

 

 



Samenhang in De Golfbreker voor onderwijs en opvang 
 Als school en kinderopvang brengen we samenhang in de overgangsmomenten aan door: 

 Digitale informatieoverdracht (via het leerlingvolgsysteem Kijk!) van kinderdagverblijf De 

Golfbreker en peuterspelen De Golfbreker naar basisschool De Golfbreker. Hiervoor wordt 

de benodigde toestemming van ouders gevraagd. Dat geldt ook voor het aanbrengen van 

samenhang in specifieke ondersteuningsvragen tussen school en kinderopvang.

 Drie gezamenlijke thema’s: de Kinderboekenweek, het jaarlijkse grote thema en een 

gezamenlijk thema met de onderbouw. Tijdens de thema’s is er een uitwisseling van 

activiteiten tussen de school en het kinderdagverblijf/peuterspelen. Ook op de 

buitenschoolse opvang van De Golfbreker wordt met de kinderen aan deze thema’s 

gewerkt.

 Kinderen uit groepen 7/8 lezen volgens een rooster voor aan kinderen van het 

kinderdagverblijf en het peuterspelen, of doen spelletjes. Ook gymmen de oudste kinderen 

van het kinderdagverblijf en het peuterspelen een paar keer mee met kleutergroepen in 

de interne speelzaal.

 
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. 


