Kindcentra in Goirle 2018-2020
1. De ambities van de Lokaal Educatieve Agenda gemeente Goirle
In de Lokaal Educatieve Agenda (voor 0 tot 23-jarigen) 2017-2020 hebben de schoolbesturen in
Goirle voor onderwijs, de organisaties voor kinderopvang (en peuterspeelzalen) en de gemeente
Goirle de gezamenlijke ambities ten behoeve van kinderen uitgewerkt.
Centraal staat daarin de gemeenschappelijke missie: versterken van ontwikkelingskansen van
kinderen én het verbeteren van de maatschappelijke toerusting en participatie.
De ambities in de LEA zijn langs de volgende domeinen uitgewerkt:
1. Verplichte onderwerpen waaronder:
- Bevorderen van integratie en tegengaan van segregatie
- Voor- en vroegschoolse educatie
- Onderwijshuisvesting
- Passend onderwijs
2.
-

Ondersteunende onderwerpen waaronder:
Boekstart
Sjors sportief/creatief
Continuering van de combinatiefunctionaris

3.
-

Onderwijs waaronder:
Ontwikkeling Kindcentra
Onderwijs aan leerplichtige kinderen van vluchtelingen/vergunninghouders
Volwasseneducatie

4. Zorg in en om school waaronder:
- Pilot 'Aandacht voor basiskracht'
-

Aanpak voortijdig schoolverlaten en leerplicht

-

Zorgstructuur 0 - 23 jaar (samenwerking met 't Loket)
Kindermishandeling
Stand van zaken dyslexie

Voor het domein Kindcentra zijn de volgende centrale ambities opgenomen: Stichting Kindcentra
Goirle wil de ontwikkeling van de zeven Kindcentra stimuleren en versterken. Stichting Kindcentra
Goirle vindt dit belangrijk voor kinderen (van 0-13 jaar) omdat ze:
o de ontwikkelingskansen willen versterken
o een goede dagindeling willen bieden
o de maatschappelijke toerusting en participatie willen verbeteren
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De volgende domeinen komen hierbij aan bod:
A. Samenwerking
B. Doorgaande ontwikkeling 0 tot 13 jaar
C. Doorgaande lijn binnen en buitenschools
D. Deskundigheidsbevordering medewerkers
E. Ouderbetrokkenheid

2. Waar geloven we in?
De krachten van voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzalen en kinderopvang), primair onderwijs
en de voor-, tussen- en buitenschoolse opvang worden gebundeld in de Kindcentra tot 13 jaar.
Opvoeding, onderwijs, ontspanning en opvang worden in een zodanig geïntegreerde structuur
vormgegeven dat sprake is van optimale ontwikkelingskansen voor kinderen. Daarmee borgen we
een ononderbroken en samenhangende leer- en ontwikkelingslijn voor kinderen en worden we in
staat gesteld om voorzieningen en diensten in de sociale context van kind en gezin aan te bieden.
Stichting Kindcentra wil de ononderbroken en samenhangende leer- en ontwikkelingslijn voor 0-13
jarigen krachtiger dan nu realiseren door te werken vanuit een gemeenschappelijk pedagogisch en
educatief kader, geïntegreerde arrangementen, naadloze overgangen en de directe beschikbaarheid
van snelle en adequate hulp en zorginterventies. De ontwikkeling van de Kindcentra vraagt om een
projectmatige aanpak.
Momenteel wordt volop gewerkt aan de ontwikkelingen van de Kindcentra. Elke locatie geeft hieraan
een eigen invulling passend bij de omgeving en heeft doelen vanuit de verschillende domeinen
uitgewerkt in een ambitieplan.
Stichting Kindcentra Goirle werkt samen met primair onderwijs, kinderopvang én de gemeente aan
gelijkwaardig partnerschap waarbij we gezamenlijk sturen op het realiseren van strategische doelen
voor het kind met een nadruk op een sociale integratie.

3. Hoe te realiseren?
Stichting Kindcentra gelooft in verbinding van krachten, ruimten/materialen, methodieken en
financiën.
o Waar we nog spreken over kinderen van 0-4 en 4-13 willen we spreken over kinderen binnen
de Kindcentra van 0-13 jaar.
o Waar we nog spreken van onderwijs en opvang willen we spreken over de ontwikkeling van
kinderen van 0-13 jaar.
o Waar we spreken over zorg binnen de opvang of onderwijs willen we spreken over zorg
binnen de Kindcentra.
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o
o
o
o
o

Waar we spreken over combinatiefunctionarissen onder schooltijd willen we spreken van
combinatiefunctionarissen binnen de Kindcentra.
Waar we spreken van cultuuronderwijs, willen we spreken van cultuurontwikkeling binnen
de Kindcentra.
Waar we spreken van ouderparticipatie op school of bij de opvang willen we spreken van
ouderparticipatie binnen de Kindcentra.
Waar we spreken van deskundigheidsbevordering op school of opvang willen we spreken van
deskundigheidsbevordering binnen de Kindcentra.
Waar we spreken van samenwerking binnen de school of opvang willen we spreken van
samenwerking binnen de Kindcentra.

Om dit alles te realiseren is het belangrijk om met elkaar te spreken over de ontwikkeling van
kinderen van 0-13 jaar. Onderwijs of opvang worden krachtig door samen te werken, deskundigheid,
ruimten en materialen te delen.
Randvoorwaarde hiervoor is het verdelen van de financiën voor kinderen van 0-13 jaar. Sámen wordt
gekeken (vanuit gelijkwaardigheid) welke middelen nodig zijn voor de kinderen van 0-13 jaar. Geen
aparte cultuur, sport of zorgpotjes maar 1 grote pot waaruit we de juiste dingen gaan doen in
afstemming met elkaar.

4. Verbinden en nog meer verbinden
Ook de zorg rondom de kinderen en hun ouders willen we verbinden aan de ontwikkelingen van de
Kindcentra. Ook hier vindt intensieve samenwerking plaats en leren we van elkaar en delen de
expertise.
De ontwikkelingen van de Kindcentra betreft niet alleen de ontwikkeling van de kinderen. We willen
we de wijk in de Kindcentra halen en de Kindcentra naar de wijk brengen. We geloven dat we iets
kunnen betekenen voor de bewoners in de wijk en de bewoners iets voor ons. Wat speelt er in de
wijk? Waar kunnen we ons steentje aan bijdragen? Wat speelt er binnen de Kindcentra? Kan de wijk
hieraan bijdragen?

5. Tot slot
Samen met de Gemeente Goirle stelt Kindcentra Goirle de doelen voor de komende jaren vast. Waar
gaan we aan werken? Wat is nodig om de ontwikkeling en participatie van kinderen optimaal te
versterken en te verbinden aan doelen gemeente breed. Ieder vanuit de eigen expertise met respect
voor elkaar en vanuit gelijkwaardigheid op zoek naar mooie ontwikkelingen en kansen voor onze
gemeente. Wees welkom in een van de Kindcentra! We vertellen graag over de ontwikkelingen.
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