
      
        
Ambitieplan KC ’t Tamboerke 2018 
 

Doelstelling Resultaat Wie 
verantwoordelijk 
 

Betrokken 
 

Voorwaarden  Wanneer gereed 

Samenwerking  PR en 
communicatieplan 
naar externe partijen   

Locatiemanager 
Humanitas en 
directeur Kameleon 

 Per schooljaar 
vastleggen op welke 
wijze er 
gecommuniceerd 
wordt. Activiteiten 
omtrent Open Dag op 
elkaar afstemmen 

Doorlopend 

 Nieuwe naamgeving 
Kindcentrum en 
onthulling 

Werkgroep binnen 
Kindcentrum 

Ouders, medewerkers 
en kinderen  

 Voorjaar 2018 

Doorgaande 
ontwikkellijn  

Ontwikkeling van een 
pedagogische visie en 
doorgaande 
ontwikkellijn van 2 – 
13 jaar is vastgelegd en 
aanbod afgestemd op 
elkaar 

POV de Marmot en 
team bs Kameleon 

Locatiemanager 
Humanitas en 
directeur Kameleon 

Doorgaande lijn 
vastleggen i.v.m. 
nieuw aanbod VVE 
peuters (Uk en Puk) 

Najaar 2018 

 Het ontwikkelen van 
een doorgaande 
ontwikkeling, specifiek 
gericht op de 
zorgleerlingen 
onderbouw 

Pedagogisch 
medewerkers POV en 
leerkrachten groep 1/ 
2.   

Er vindt in het 
schooljaar 
afstemming plaats 
tussen de betrokken 
partners (Plein013/ 
Loket/ IB-er/ 
Consulent/ Kompaan 
de Bocht) 

De overdracht vindt 
plaats op basis van 
het traject ‘ Naar 
groep 1’ 

Voorjaar 2018, 
daarna overleg 
doorlopend 



      
        

Verbinding binnen en 
buitenschools  

Plan opstellen en 
uitvoeren t.a.v. 
mogelijke activiteiten 
met lokale aanbieders 

Werkgroep 
activiteiten 

Locatiemanager 
Humanitas en 
directeur Kameleon 

Op basis van 
gemeentelijk overleg 
d.d. 16-11-2017 

Voorjaar 2018 
plan maken 

 Plan opstellen ivm 
passende opvang voor 
0 – 4 jr 

Locatiemanager 
Humanitas en 
directeur Kameleon 

medewerkers Positieve uitstraling 
Op basis van 
gemeentelijk overleg 
d.d. 16-11-2017 

Voorjaar 2018 

 Aanbod sport- en 
spelactiviteiten 
binnen- en 
buitenschools  

 Sjors Sportief Locatiemanager 
Humanitas en 
directeur Kameleon 

 Binnen- en 
buitenschools 
programma, 4-12 
weken per schooljaar.  

doorlopend 

 Binnen- en 
buitenschools 
programma, 12 weken 
per schooljaar 

 Sjors Creatief Locatiemanager 
Humanitas en 
directeur Kameleon 

  Aanbod 
cultuureducatie 
binnen- en 
buitenschools   

doorlopend 

Deskundigheids-
bevordering  

Gezamenlijk 
Studiemoment  

Studiemoment KC 
opnemen in de 
planning van 
kalenderjaar 2018 

Medewerkers 1 bijeenkomst Najaar 2018 



      
        

Versterken 
ouderbetrokkenheid  

Het stimuleren van 
ouderbetrokkenheid, 
met behoud van de 
eigen 
verantwoordelijkheid 
van de ouders, en het 
verstevigen van 
oudercontacten ten 
behoeve van de 
ontwikkeling van het 
kind.  

Oudercontact-
functionaris 

Locatiemanager 
Humanitas en 
directeur Kameleon 

De ouderkamer is 1 
ochtend per week 
geopend 
Ontmoeten van 
ouders binnen school, 
waarbij ook aandacht 
voor thematische 
onderwerpen, en 
bijvoorbeeld vragen 
rondom opvoeden en 
opgroeien. 
Organiseren van 
workshops voor 
ouders 

Doorlopend 
 
 
 
 
 
 
 
Voorjaar 2018 

Totaal (financieel)  
€ 6045,- 

     

 
 
 


