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Inleiding
De Stichting Brede Scholen Goirle heeft voor de brede schoolontwikkeling in het kader van het
gemeentelijke Back to Basics traject een subsidieaanvraag ingediend en toegekend gekregen 20122017.
Stichting Brede Scholen Goirle kan 2016 omschrijven als het jaar van de transitie waarin we een
belangrijke start hebben gemaakt met de overgang van Brede Scholen Goirle naar Kindcentra Goirle.
In deze rapportage spreken we daarom van Kindcentra Goirle.
Kindcentra Goirle richt zich op het:
- bieden van een goede dagindeling voor kinderen (doorgaande lijn 0-13 jaar);
- verbeteren van de samenhang van het aanbod binnen het Kindcentrum (doorgaande lijn
binnen en buitenschools);
- versterken van de ontwikkelingskansen van kinderen (cognitief, emotioneel, creatief en
lichamelijk);
- verbeteren van de maatschappelijke toerusting en participatie van kinderen (0-18 jaar);
- versterken van ouderbetrokkenheid
- versterken van de samenwerking van betrokken partijen
- verbeteren van de deskundigheidsbevordering van medewerkers
Deze jaarrapportage heeft betrekking op de periode januari tot en met december 2016. De
verantwoording zal deels vanuit de ‘ Brede School’ structuur worden beschreven. Vanaf medio 2016
worden de ontwikkelingen vanuit de visie en werkwijze Kindcentra Goirle beschreven.
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1. Inrichting en werkwijze Stichting Kindcentra Goirle (SKG)

De Kindcentra ontwikkeling in Goirle is gericht op het afstemmen van het aanbod gericht op de
ontwikkeling, welzijn en welbevinden van kinderen in de leeftijdsgroep 0-13 om de
maatschappelijke toerusting en participatie van kinderen te verbeteren.

Kinderopvang en basisonderwijs zijn de kernpartners in de Kindcentra. Op alle locaties werken de
specifieke onderwijs- en kinderopvangaanbieders met elkaar samen. In wisselende tempo’s en met
nuances in de plannen van aanpak.
In Goirle zijn 7 Kindcentra locaties. Per locatie wordt gewerkt aan de domeinen
o samenwerking,
o doorgaande lijn 0-6 jaar,
o doorgaande lijnen binnen-buitenschools (cultuureducatie, brede talentontwikkeling en
naschoolse activiteiten),
o deskundigheidsbevordering
o versterking ouderbetrokkenheid.
In 2016 is het strategische werkplan Kindcentra Goirle opgesteld. Mede op basis van dit werkplan
worden de ontwikkelingen van de Kindcentra vormgegeven. SKG gaat hierbij uit van een bottom-up
benadering. Het is de missie van SKG om deze (door)ontwikkelingen op hoofdlijnen te kunnen
initiëren, borgen en faciliteren vanuit een gedeelde richtinggevende visie met een strategisch plan.
Bestuur
Het bestuur van de SKG bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit het primair onderwijs en de
kinderopvang. Daarnaast is per oktober 2016 een onafhankelijk voorzitter benoemd.
Projectcoördinatie
Voor de uitvoering van de opdracht van de Stichting Brede Scholen Goirle, is vanaf 2012 een
projectcoördinator aangesteld. Door het vertrek van de projectcoördinator vanaf januari 2016 heeft
het bestuur, op basis van het strategisch werkplan, een nieuw profiel projectcoördinator Kindcentra
opgesteld. Vanaf juli 2016 is de projectcoördinator Kindcentra Goirle werkzaam. De
projectcoördinator vertaalt de missie van SKG naar concrete ondersteuning aan de KC-locaties en
coördineert de inzet van alle betrokken partijen in de uitvoering van het strategisch plan en de
ambitieplannen per locatie. De projectcoördinator is gestart met het afnemen van de monitor
gesprekken en heeft de bevindingen en werkwijze verwoord in een rapportage. Daarnaast zijn
werkzaamheden verricht voor de 2 daagse.
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Locatiecoördinatie
Per locatie is een locatiecoördinator beschikbaar ten behoeve van de inhoudelijke Kindcentra
ontwikkeling en afstemming en organisatie van de samenwerking tussen de verschillende partners.
In 2016 zijn voor alle locaties locatiecoördinatoren beschikbaar. Per locatie wordt deze rol vanuit
verschillende (kind)functies uitgevoerd.

2. Locaties Kindcentra Goirle
In de gemeente Goirle wordt op zeven locaties gewerkt aan de ontwikkelingen van de Kindcentra.
Het betreft de locaties: KC de Vonder, KC de Frankische Driehoek, KC Grobbendonk, KC Grootte
Akkers, KC Boschkens, KC Vendelier en KC de Kleine Akkers.
Een korte impressie van de ontwikkelingen per locatie:
KC de Vonder
KC de Vonder werkt met een stuurgroep (managers/directie opvang en onderwijs) en met een
werkgroep Kind. Er worden afspraken gemaakt met betrekking tot de domeinen samenwerking,
talentontwikkeling en naschoolse activiteiten. De werkgroep kind richt zich op een inhoudelijke
samenwerking tussen de voorschoolse voorzieningen en groep 1-2 van de basisschool., waarin de
organisaties de activiteiten op elkaar afstemmen, ten behoeve van de doelgroep kinderen in de
leeftijd 0-12 jaar. In 2016 is de bouw gestart van een nieuwe Kindcentrum locatie voor de drie
partners, basisschool De Vonder, peuter- en kinderopvang De Koningsbeer, en tussen- en
buitenschoolse opvang Kober. In verband hiermee is er veel afstemming tussen de verschillende
partners op directie/managementniveau maar ook op personeelsniveau.
De locatie coördinatie wordt uitgevoerd door de Vonder.
KC De Frankische Driehoek
Het betreft de samenwerkingspartners van de Kinderopvang De Avonturiers en basisscholen De
Open Hof en Den Bongerd.
In KC De Frankische Driehoek vindt de afstemming plaats in een stuurgroep overleg, waarin de
directeur van de basisscholen De Open Hof en Den Bongerd, en de directeur/manager van De
Avonturiers vertegenwoordigd zijn. Naast de stuurgroep zijn een aantal werkgroepen (Kind,
Ouderbetrokkenheid, Medewerker, communicatie en facilitair) actief met medewerkers en ouders van
het Kindcentrum. Er wordt gewerkt aan de domeinen samenwerking, talentontwikkeling, naschoolse
activiteiten, deskundigheidsbevordering en ouderbetrokkenheid. De locatie biedt ruimte aan een
wekelijkse ouder en kind speelgroep voor ouders/verzorgers en kinderen 0-4 jaar.
De locatie coördinatie wordt uitgevoerd door De Avonturiers.

Inhoudelijke rapportage Stichting Kindcentra Goirle 2016 / 2017-04-28

5

KC Grobbendonck
Het betreft de samenwerkingspartners BS De Regenboog, KDV Dikkie Dik, en BSO-locatie Villa Op
Stelten (Kinderopvang Humanitas). De afstemming op deze locatie, is georganiseerd in een overleg
tussen de directeur van school en de manager van de voorschoolse en naschoolse voorziening van
Kinderopvang Humanitas. In 2016 zijn binnen-en naschoolse activiteiten door de CF Cultuur
uitgevoerd voor KC Grobbendonck. In 2016 is gewerkt aan de domeinen samenwerking,
talentontwikkeling, naschoolse activiteiten en ouderbetrokkenheid.
Er is een wekelijkse ouderkamer op locatie. De oudercontactfunctionaris organiseert daarnaast
creatieve activiteiten voor ouders.
De locatie coördinatie werd uitgevoerd door Kinderopvang Humanitas.
KC Groote Akkers
Het betreft de samenwerkingspartners basisschool ‘t Schrijverke en kinderopvang De Avonturiers.
De afstemming op locatie vindt plaats tussen de directeur/manager van De Avonturiers en de
directeur en teamleider onderbouw van de school. Er is tevens een werkgroep samenwerking waarin
afstemming met de school en kinderopvang plaatsvindt. In 2016 werd gewerkt aan de domeinen
samenwerking, talentontwikkeling, naschoolse activiteiten en ouderbetrokkenheid. Er is een
wekelijkse ouderkamer op locatie. Er worden thema-avonden (o.a hoog sensitiviteit, EHBO, social
media, puberbrein) georganiseerd door de oudercontactfunctionaris.
De locatie coördinatie werd uitgevoerd door De Avonturiers.
KC Boschkens
In Boschkens zijn BS De Bron, peuteropvang De Hummeltjes, kinderdagverblijf Breebosch en de BSOlocatie Villa Kakelbont gehuisvest. Gezamenlijk richt men zich op de brede samenwerking in de
doorontwikkeling naar een Kindcentrum. Het betreft de domeinen samenwerking,
talentontwikkeling, naschoolse activiteiten en ouderbetrokkenheid. De locatiecoördinatie wordt
uitgevoerd door de locatiemanager van Kinderopvang Humanitas en de directeur van BS De Bron. KC
Boschkens biedt ruimte aan een wekelijkse ouder en kind speelgroep voor ouders/verzorgers en
kinderen 0-4 jaar. In 2016 is het naschools activiteitenaanbod gecontinueerd. De locatie heeft een
wekelijkse ouderkamer. Daarnaast worden thema-avonden georganiseerd (o.a EHBO en passend
Onderwijs).
De locatie coördinatie werd uitgevoerd door Kinderopvang Humanitas.

Inhoudelijke rapportage Stichting Kindcentra Goirle 2016 / 2017-04-28

6

KC Vendelier
Het betreft de samenwerkingspartners basisschool Kameleon en Kinderopvang Humanitas.
In 2016 was basisschool de Kameleon gehuisvest in tijdelijke huisvesting. Peuteropvang De Marmot
van Kinderopvang Humanitas was niet gehuisvest in dit gebouw. Naast peuteropvang en
kinderopvang werd naschoolse opvang aangeboden door Kinderopvang Humanitas. 2016 heeft
volop in het teken gestaan van de voorbereidingen voor het nieuwe Kindcentrum. Aan de domeinen
samenwerking, talentontwikkeling, naschoolse activiteiten en ouderbetrokkenheid is gewerkt. Er is
een wekelijkse ouderkamer op locatie. De Kameleon was gehuisvest naast Stichting
Jong/Mainframe, waardoor de link en samenwerking met de activiteiten door het kind- en
jongerenwerk, en de CF Sport zijn verstevigd. De locatie coördinatie werd uitgevoerd door
Kinderopvang Humanitas.
KC De Kleine Akkers
Het betreft de samenwerkingspartners Jenaplanschool de Kleine Akkers en Kinderopvang Humanitas.
De locatie huisvest vooralsnog geen voorschoolse voorziening, maar heeft wel een inpandige
buitenschoolse opvanglocatie van Kinderopvang Humanitas. In 2016 is gewerkt aan de domeinen
samenwerking, talentontwikkeling, doorgaande lijnen, naschoolse activiteiten en
ouderbetrokkenheid. Er wordt gezocht naar een verder gaande samenwerking tussen de
kinderopvang en onderwijs, zowel voor het jonge kind als het kind in de vrije tijd situatie.
De Kleine Akkers participeert in het aanbod van de CF Cultuur en Sport. Het betreft een binnen-en
buitenschools aanbod.
Kinderopvang Humanitas verzorgt de locatiecoördinatie. De afstemming vindt plaats met de
directeur van de school.
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3. Ontwikkeling Kindcentra Goirle

3.1 Scholing KIJK in de kinderopvang
Op de locaties is gewerkt aan een doorgaande lijn kinderopvang-basisonderwijs (0-6 jarige).
Pedagogisch Medewerkers van de betrokken locaties volgen scholing in de observatie- en
registratiemethode KIJK 0-6 jaar voor de kinderopvang. Het betreft de locaties KC Frankische
Driehoek, KC de Grootte Akkers en KC De Vonder. In Kindcentrum Frankische Driehoek betreft het
de samenwerkingspartners BS De Open Hof, BS De Bongerd en KDV/PSZ De Avonturiers. Voor
Kindcentrum De Vonder betreft het KDV/PSZ De Koningsbeer en BS De Vonder. Kindcentrum de
Grootte Akkers betreft dit KDV/BSO Avonturiers en BS ’t Schrijverke. Het digitale
overdrachtsformulier bevat elementen vanuit deze observatie- en registratiemethode, waardoor het
goed op elkaar aansluit. Kinderopvang Humanitas en Kober werken met de methode ‘Kijk mij nou’.
3.2 Overdrachtsformulier Plein 013
Op initiatief van Plein013 is in 2015 en 2016 gewerkt de ontwikkeling van een digitaal
overdrachtsformulier in het kader van de doorgaande lijn kinderopvang-basisschool.
De functie van het overdracht instrument “Naar groep 1” (uit concept Protocol Overdracht door
Plein013)
Het overdrachtsformulier dient als:
• Instrument om belangrijke informatie over de ontwikkeling van de peuter op beknopte en
eenduidige wijze over te kunnen dragen van de voorschoolse opvang naar de basisschool
waar de peuter naar toe gaat;
• Hulpmiddel om op systematische wijze feitelijke achtergrondgegevens over het kind en
gegevens over de ontwikkeling in beeld te krijgen;
• Samenvatting van de gegevens uit observaties en ervaringen met het kind.
Tijdens de monitorgesprekken (actie uit het strategisch werkplan KC Goirle) is gesproken over het
overdrachtsformulier in het kader van de doorgaande lijn. De bevindingen van het
overdrachtsformulier staan omschreven in de rapportage Ontmoeten in Ontwikkeling (november
2016).
Door de invoering van het registratiesysteem ‘KIJK’ op KC de Vonder, KC de Frankische Driehoek en
KC de Groote Akkers lijkt het overdracht formulier overbodig te zijn. In 2017 wordt dit zowel
bestuurlijk als met Plein013 besproken.
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3.3 Strategisch werkplan
In 2016 is het strategisch werkplan opgesteld (februari 2016) in opdracht van Stichting Brede
Scholen/Kindcentra Goirle. Het doel van dit plan is om de ontwikkeling van Kindcentra in Goirle
verder te stimuleren en te versterken. Met dit plan geven de partners richting aan beleid en
uitvoering van geïntegreerde educatieve voorzieningen binnen de ontwikkelingen van de Lokale
Educatieve Agenda (LEA).
In het strategisch werkplan staat de volgende jaarplanning voor 2016 omschreven:
Wat?

Wie?

Uiterlijk
wanneer?
Maart 2016

Uitgevoerd?

1. Vaststellen van strategisch werkplan in
LEA Goirle

LEA-partners
Goirle

2. Communiceren van inhoud strategisch
werkplan naar KC’s
3. Aanstelling projectcoördinator/externe
deskundige voor afname
monitorgesprekken
4. Kennismaking locaties

Bestuur
SBSG/SKCG
Bestuur
SBSG/SKCG

April 2016

Gereed

Juni 2016

Gereed juli
2016

Projectcoördinator

September
2016
September
2016

Gereed

5. Formaliseren Stichting Kind Centra
Goirle
(Naamswijziging, statuten en
samenstelling bestuur)
6. Formeren Raad van Advies

Bestuur KC

Bestuur KC

September
2016

7. Opstellen communicatieplan

Projectcoördinator

September
2016

8. Vaststellen communicatieplan

Bestuur

September
2016

9. Organisatie en afname
monitorgesprekken

Projectcoördinator

Septemberoktober 2016

Werkwijze
verwerkt in
statuten
Acties
vastgesteld
in bestuur
Acties
vastgesteld
in bestuur
Gereed

10. Maken totaalrapportage en vaststelling
in bestuur

Projectcoördinator

November
2016

Gereed

11. Aanscherping strategisch plan

Projectcoördinator
en bestuur

December 2016

Werkwijze
verwerkt in
rapportage
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3.4 Extra toelichting
Ad 5 Formaliseren Stichting Kind Centra Goirle (naamswijziging, statuten en samenstelling bestuur).
In het najaar van 2016 heeft een verandering van samenstelling van het bestuur plaatsgevonden.
Bestuursleden zijn Paul van Aanholt (secretaris en bestuurder Edu-ley), Rob Doornenbal
(penningmeester en directeur de Avonturiers), Beppie Smit (lid en directeur de Kleine Akkers
Tangent) en Ans Romeijn (lid en regiodirecteur Kinderopvang Humanitas). Daarnaast is Paul Bemelen
als onafhankelijk voorzitter benoemd. De projectcoördinator neemt deel aan de
bestuursvergaderingen.
De naamswijziging en statuten zijn aangepast door de notaris en liggen ter goedkeuring bij de
gemeente. Naar verwachting worden de statuten in het voorjaar van 2017 goedgekeurd door de
Raad.
Ad 7 en 8 Tijdens de 2-daagse in februari 2017 wordt de nieuwe website, Facebookpagina en Twitter
gelanceerd. In overleg met de gemeente is afgestemd dat de kosten van de communicatie ten laste
komen van 2016.
Ad 9 en 10 In het najaar hebben de monitor gesprekken plaatsgevonden. De bevindingen zijn
verwerkt in een de rapportage ‘Ontmoeten in Ontwikkeling’. Per locatie zijn ambities benoemd in de
monitor gesprekken. Tijdens de 2-daagse in februari 2017 worden de ambities nader uitgewerkt in
ambitieplannen per locatie. De gesprekken waren richtinggevend voor de inhoud van de 2-daagse.
De kosten met betrekking tot de project coördinatie van de 2 daagse komen, in overleg met de
gemeente, ten laste aan de 1e helft van 2016.
Ad 11 In de rapportage van de monitorgesprekken wordt de werkwijze met betrekking tot
monitoring ambitieplannen per locatie nader omschreven. In 2017 wordt gebruik gemaakt het
zogenaamde KC dashboard per locatie.
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In het strategisch werkplan staat de volgende jaarplanning voor 2017 omschreven
Wat?

Wie?

12. Uitwisselingsbijeenkomsten, intervisie,
e.d.
13. Aanscherping van KC-ambitieplannen

Projectcoördinator
KC-leiding

Uiterlijk
wanneer?
Januarifebruari 2017
Maart 2017

Uitgevoerd?
Doorlopend
Werk in
uitvoering
Gereed in
mei 2017

4. Tot slot
In de gemeente Goirle staan de ontwikkelingen van de Kindcentra hoog op de LEA agenda. Wij
juichen dit toe en werken intensief samen om de doelen en ambities per locatie te verwezenlijken.
Ontmoeten in Ontwikkeling is een rode draad in de ontwikkeling van de Kindcentra in Goirle.
Ont-moeten is elkaar zien, contact maken, afstemmen, verbinden en leren (kennen)
Ont-moeten is je open stellen voor nieuwe ervaringen, jezelf leren kennen en durven laten zien
Ont-moeten is denken zonder kaders
Ont-moeten is niet moeten, maar willen
Ontmoeting is het fundament waarop we verder bouwen in 2017. Samen ontwikkelen in het belang
van de totale ontwikkeling van het kind.

Bijlage 1. Financiële rapportage
Bijlage 2. Rapportage monitorgesprekken Ontmoeten in Ontwikkeling
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