Wat is een kindcentrum?
Een kindcentrum 0 tot 12 jaar is een pedagogische voorziening die kinderen optimaal wil
voorbereiden op de toekomst. Een toekomst waarin duurzaamheid, het tegengaan van
ongelijkheid en het optimaal gebruiken van talenten van groot belang is. Het kindcentrum
staat midden in de samenleving, het staat open voor àlle kinderen en ouders en het sluit
aan bij leefpatronen van moderne gezinnen.

Kindcentra delen ambities en principes
1) Een plek voor ieder kind
Kinderen hebben recht op een veilig en uitdagend leerklimaat in de eigen omgeving.
Een kindcentrum wil daarom elk kind een plek bieden, thuis-nabij, in de èigen omgeving,
samen met andere kinderen uit de buurt, dorp of stad.

2) Elk kind doet mee, telt mee, draagt bij en leert
Alle kinderen kunnen op het kindcentrum hun talenten ontwikkelen. In eigen tempo en
naar eigen vermogen ontwikkelen zij zich ten opzichte van zichzelf. Niet het gemiddelde
kind, maar de verschillen tussen kinderen, is het uitgangspunt. Elk kind is speciaal.

3) Van jongs af aan
In de vroegste levensfase wordt de basis voor leren en ontwikkelen gelegd. In het
kindcentrum komen daarom baby’s, peuters, kleuters en kinderen tot 13 jaar.
Medewerkers kennen het kind en het gezin van jongs af aan. De omgeving is veilig,
uitdagend en vertrouwd. Overgangen zijn vanzelfsprekend.

4) Leef- en leergemeenschap
Kinderen worden voorbereid op de toekomst, maar vormen ook nu al met elkaar een
gemeenschap, het kindcentrum zelf. Kinderen kunnen in het kindcentrum oefenen in
samenwerken, meedenken, meebeslissen en bijdragen aan de gemeenschap.

Inclusief, integraal en interprofessioneel

Hoe maakt het kindcentrum de ambities waar?

De bouwstenen
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EEN NIEUWE ENTITEIT - Het
kindcentrum praat niet meer over
school, kinderopvang of zorg - maar
over spelen, leren en ontwikkelen. Het kindcentrum is een nieuwe organisatie, een ongedeelde integrale voorziening met één beleid,
één leiding en vaak in één gebouw.

ÉÉN VISIE - Alle
medewerkers
werken vanuit
dezelfde kernwaarden en visie
op de wijze waarop kinderen
leren en zich ontwikkelen.
Dit is het fundament van het
kindcentrum en richtsnoer
voor keuzes en werkwijzen in
de praktijk van alle dag.
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LEREN OP MAAT - Kindcentra stellen
persoonlijke leerdoelen vast voor elk kind.
Kinderen en hun ouders denken hierin
actief mee. Er is een grote variëteit in leerroutes en
werkvormen, individueel en groepsgewijs. De vooruitgang van kinderen wordt nauwlettend gevolgd.
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BREDE DOELEN EN EEN BREED AANBOD - Het kindcentrum biedt een rijke speelleeromgeving met - verspreid
over de dag - een breed aanbod van sport, kunst en
cultuur, natuur, wetenschap en techniek, extra leerondersteuning
of extra zorg. Er is veel aandacht voor spelend en bewegend leren
en betekenisvol en onderzoekend leren. Buurt en ouders brengen
levensechte inhoud in. Zo ontwikkelen kinderen kennis en vaardigheden en ontdekken ze wie ze zijn en willen zijn.
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ÉÉN TEAM MET VERSCHILLENDE PROFESSIONALS - Leerkrachten,
pedagogisch medewerkers, jeugdhulpverleners en vakleerkrachten
vormen samen één team. Ze werken intensief samen op de werkvloer
en kijken vanuit hun eigen expertise naar wat kinderen nodig hebben. Ze zijn
gezamenlijk verantwoordelijk voor een groep of een unit.
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KINDNABIJE HULP Kinderen die extra
ondersteuning nodig
hebben krijgen hulp òp het kindcentrum en zoveel mogelijk ìn
de groep. Op een manier waarop
zoveel mogelijk kinderen meeprofiteren. Vragen rond gedrag
of ontwikkeling van kinderen
worden vroegtijdig onderkend
en deskundig opgepakt. Indien
nodig werken jeugdhulpverleners
met de leerkrachten en pedagogisch medewerkers mee om met
ingewikkeld gedrag in de groep
om te gaan.

HET KINDCENTRUM ALS
LERENDE GEMEENSCHAP
- Het kindcentrum is een
lerende gemeenschap waarin de
behoefte van het kind centraal staat.
Medewerkers leren van en met elkaar,
ontwerpen en onderzoeken. De directeur leidt het veranderingsproces en
zorgt dat alle medewerkers optimaal
kunnen bijdragen.

8

OUDERS EN KINDEREN DENKEN EN DOEN MEE - Ouders zijn belangrijke
gesprekspartners voor de ontwikkeling van hun eigen kind(eren) en denken,
doen en beslissen mee in het reilen en zeilen van het hele kindcentrum.
Dat geldt ook voor de kinderen. Er is een ouderraad voor de ouders van alle leeftijdsgroepen en een kinderraad waarin kinderen meebeslissen. Kinderen oefenen in
samenwerken, meedenken, meebeslissen en dragen bij aan de gemeenschap.

Dit overzicht van ambities en kenmerken maakt gebruik van
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DE HELE DAG, HET HELE JAAR DOOR
Kinderen leren en ontwikkelen zich de hele dag door, het kindcentrum is dan ook de hele dag geopend. De dagindeling kenmerkt
zich door een goede balans van inspanning en ontspanning, bewegen en
stilzitten. Met verplichte en vrijwillige onderdelen waaruit ouders en kinderen kunnen kiezen. Sommige kindcentra zijn het hele jaar door open en
bieden in overleg met de ouders flexibele vakanties.
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