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Inleiding 

 

De Stichting Kindcentra Goirle (verder te lezen als SKG) heeft voor de brede schoolontwikkeling in 

het kader van het gemeentelijke Back to Basics traject een subsidieaanvraag ingediend en toegekend 

gekregen.  

Kindcentra Goirle kan 2018 omschrijven als het jaar van doorontwikkeling.  

 

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 2018.  
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1. Inrichting en werkwijze Stichting Kindcentra Goirle  

 

 

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. Het strategisch werkplan wordt als 

basisdocument gebruikt voor de ontwikkelingen. De locaties hebben ieder een eigen 

ambitie(jaar)plan opgesteld. Stichting Kindcentra Goirle (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. Het bestuur heeft een onafhankelijk voorzitter.  

 



 

Inhoudelijke rapportage Stichting Kindcentra Goirle 2018  / 2019-03-2019  5 

 

 

Bestuursleden zijn Paul Bemelen (onafhankelijk voorzitter) 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).  

De projectcoördinator neemt deel aan de bestuursvergaderingen.  

In 2018 hebben 5 bestuursvergaderingen plaatsgevonden (januari, maart, mei, september en 

december).  

 

Projectcoördinatie  

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. Daarnaast zijn werkzaamheden verricht voor de inspiratiedag, de 

ondersteuning van het bestuur en verschillende communicatiedoeleinden. Denk hierbij aan 

nieuwsbrieven, de website, social media en voorbereidingen voor het magazine.  De 

projectcoördinator verzorgt het jaarverslag en de halfjaarlijkse rapportage voor de gemeente. De 

projectcoördinator bewaakt mede de financiën per locatie op basis van de ambitieplannen en 

gestelde doelen.   

 

2. Locaties Kindcentra Goirle 

 

Elke locatie heeft een ambitieplan opgesteld. In de bijlage is een totaal overzicht van de ambities van 

de locaties toegevoegd. Daarnaast is een ambitieboek samengesteld met daarin de uitgewerkte 

ambitieplannen van het bestuur en per locatie. 

 

De ambi^es waaraan gewerkt wordt zijn: 

 

Samenwerking  

ü Kindcentrum werkgroepen waarin medewerkers vorm geven aan de ambi^es 

ü Ontmoetmomenten met de teams  

ü Gezamenlijke bijscholing 

ü Eén jaarkalender vanuit het kindcentrum 
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ü Eén kindcentrumgids voor ouders en leerlingen 

ü Eén teamkamer voor alle medewerkers 

ü Een nieuw kindcentrum logo 

ü Samenwerken ^jdens een open dag 

ü Uitwisselen van kennis  

ü Gezamenlijk oppakken BHV  

   

Doorgaande ontwikkellijn 

ü Werken aan dezelfde thema’s 

ü Ziekmelding van de kinderen vanuit 1 centraal punt  

ü Peuters en kleuters spelen samen  

ü Overdracht van kinderdagverblijf naar de kleuters 

ü Aansluiten bij het ZAT 

ü Werken met KIJK  

ü Kijken bij de kleuters 

ü Overdracht van school naar BSO 

ü Uitlenen van materialen 

ü Gebruiken van elkaars ruimten 

ü Eén kinderraad  

 

Doorgaande lijnen binnen en buitenschools 

ü Naschoolse ac^viteiten in samenwerking met BSO 

ü Organiseren ac^viteiten in samenwerking met lokale aanbieders 

ü Eén lijn voeding en trakta^e beleid met BSO  en school  

ü Aansluiten bij het ZAT 

ü Werken met KIJK  

ü Kijken bij de kleuters 

 

Deskundigheidsbevordering 

ü Afstemming in verschillende teams en werkgroepen 

ü Gezamenlijke volgen van opleiding  (o.a. Kanjer training, Jenaplan principes, BHV) 

ü Teambijeenkomsten per loca^e  

ü Deelname verschillende par^jen aan het Brede Schoolcongres    
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Ouderbetrokkenheid 

ü Ouders denken mee over kindcentra ontwikkelingen  

ü Ontmoeten in koffiekamer, themabijeenkomsten of workshops 

ü Eén ouderbeleid 

ü Nieuwsbrieven over ontwikkelingen kindcentra 

 

De projectcoördinator bespreekt de ontwikkelingen met de loca^es. Daar waar nodig vindt bijsturing 

en aanpassing plaats van het ambi^eplan. De ontwikkelingen gaan per loca^e op een eigen tempo.  

De loca^es hebben de ontwikkelingen binnen hun loca^es zelf verantwoord ^jdens de pitches  op 6 

november jl.  

 

Een korte impressie van de ontwikkelingen per locatie: 

 

KC de Vonder  

KC de Vonder heeft in november 2017 de deuren geopend van een nieuw kindcentrum. De partners 

in het kindcentrum zijn basisschool De Vonder, tussen-, peuter- en kinderopvang De Koningsbeer en 

buitenschoolse opvang Kober. In 2018 heeft de samenwerking tussen de verschillende partners 

verder vorm gekregen. Zo is een stuurgroep actief met daarin de manager van Kober, eigenaar van 

de Koningsbeer en de directeur van de Vonder. Er wordt vormgegeven aan een nieuwe 

overlegstructuur. In de stuurgroep wordt gewerkt aan de Vonderwijzer, de KC Vondergids, de KC 

jaarkalender, de open dag, gezamenlijk gymrooster, deskundigheidsbevordering en een teamdag. De 

medewerkers creëren een rijke leesomgeving, volgen de ontwikkeling van het kind via KIJK en 

verzorgen een goede afstemming, overdracht en samenwerking van de peuter- naar de kleutergroep 

(werkgroep kind). Een medewerker van Kober verzorgt de organisatie van de naschoolse activiteiten 

voor KC de Vonder.   
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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 en een medewerker van de basisscholen Open Hof en Den Bongerd en de 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 is voornamelijk gewerkt aan de domeinen samenwerking, 

talentontwikkeling, deskundigheidsbevordering en ouderbetrokkenheid.  

Het jaar is afgetrapt met een zogenaamde ‘kick off‘  voor medewerkers. Het kindcentrum, de 

samenwerking en de plannen voor het komende jaar staan tijdens de kick off  centraal.  

De locatie biedt ruimte aan een wekelijkse ouder en kind speelgroep voor ouders/verzorgers en 

kinderen 0-4 jaar.  

Om de doorgaande lijn te realiseren heeft KC de Frankische Driehoek gewerkt met dezelfde thema’s 

welke door het jaar heen ‘gevierd’ worden. Dit gebeurt voornamelijk met de onderbouw en de 

peuters.  Daarnaast wordt gezamenlijk ingezet op leesbevordering voor kinderen. Om een 

eenduidige pedagogische aanpak binnen het gehele kindcentrum te realiseren volgen  medewerkers 

een opleiding Kanjertraining.  

Er is een gezamenlijke open dag gerealiseerd waarvoor gezamenlijke PR is ingezet. Daarnaast zijn er 

nieuwsbrieven en een kerstwens verzonden.  
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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. Er is tevens een werkgroep kindcentrum actief. In 2018 is gewerkt aan de 

domeinen samenwerking en doorgaande ontwikkeling. Er zijn gezamenlijke speelmomenten voor 

kinderen georganiseerd, de overdracht van de peuters naar de kleuters is besproken en er is een 

gezamenlijke activiteit georganiseerd.  
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KC Groote Akkers   

Het betreft de samenwerkingspartners basisschool ‘t Schrijverke en kinderopvang De Avonturiers.  

De afstemming op locatie vindt plaats tussen de 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 2018 werd gewerkt aan de domeinen samenwerking, 

talentontwikkeling en naschoolse activiteiten. 

Er heeft een gezamenlijke teambijeenkomst plaatsgevonden. Er vindt afstemming plaats om een 

makkelijke overgang te realiseren van peuters naar de kleuters. De ontwikkeling van kinderen van 3 

t/m 7 jaar wordt in kaart gebracht door ‘KIJK’.  Er is gezamenlijk gewerkt aan de bevordering van het  

leesonderwijs. Daarnaast is een gewerkt aan een gezamenlijk ontruimingsplan.  

Ruimtes zijn beschikbaar voor elkaar. Om de ruimtes aantrekkelijk maken is geïnvesteerd in 

ontwikkelmateriaal voor het gehele kindcentrum. Er is een oudercontactfunctionaris werkzaam op 

het kindcentrum. Zij begeleidt de ouderinloop in de ouderkamer . Er worden daarnaast  thema-

avonden georganiseerd door de oudercontactfunctionaris.  
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KC Boschkens   

In Boschkens zijn BS De Bron, peuteropvang De Hummeltjes, kinderdagverblijf Breebosch en de BSO-

locatie 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. Er is een werkgroep met medewerkers van het kindcentrum actief. Zij 

hebben vorm gegeven aan een aantal ontmoetingsmomenten zoals instellen van Klasbord voor het 

medewerkers van het kindcentrum, een teamlunch, samenwerking rondom festiviteiten en thema’s 

en de organisatie van de Boschkensdag.  Daarnaast wordt samengewerkt om peuters langzaam te 

laten wennen aan de kleutergroep. In 2018 zijn naschoolse activiteiten aangeboden.   
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KC ‘t Tamboerke 

Het betreft de samenwerkingspartners basisschool Kameleon en Kinderopvang Humanitas.  

Er wordt peuteropvang en naschoolse opvang aangeboden door Kinderopvang Humanitas. Aan de 

domeinen samenwerking, doorgaande ontwikkellijn, gezamenlijke activiteiten en 

ouderbetrokkenheid is gewerkt.  

  
Thema’s zijn op elkaar afgestemd, medewerkers werken hierin samen. Als het om kinderen gaat die 

extra begeleiding of zorg behoeven wordt een gezamenlijk plan (één kind één plan) opgesteld. Er 

vinden in gezamenlijkheid naschoolse activiteiten plaats om de ontwikkeling van kinderen optimaal 

te stimuleren. De gezamenlijke teamkamer zorgt voor ontmoetingsmomenten tussen de 

medewerkers. Daarnaast hebben teambijeenkomsten plaatsgevonden om de samenwerking te 

versterken.  

De oudercontactfunctionaris verzorgt de koffie inloop momenten en activiteiten van de ouderkamer 

op locatie.   

 

KC De Kleine Akkers  

Het betreft de samenwerkingspartners Jenaplanschool de Kleine Akkers en Kinderopvang Humanitas. 

De locatie heeft een inpandige buitenschoolse opvanglocatie van Kinderopvang Humanitas. In 2018 

is gewerkt aan de domeinen samenwerking, talentontwikkeling, doorgaande lijnen en 

ouderbetrokkenheid.  

Samen met kinderen, ouders en medewerkers is onder andere nagedacht over de ontwikkeling van 

een Kindgericht Centrum. Er is een startnotitie, ontwikkelstructuur en uitvoeringsplan opgesteld. In 

november 2018 heeft de officiële kick-off plaatsgevonden om de ontwikkelingen van het Kindgericht  

Centrum vorm te geven. De ontwikkelstructuur is gestart en de voorbereidingen voor de opening 

voor een peutergroep zijn gestart. ‘De boer op met Kindgericht Centrum de KJleine Akkers!” 

        

 

In 2018 heeft KC ‘t Tamboerke deze nieuwe naam gekregen. In  

samenwerking met ouders en kinderen is de naam tot stand 

gekomen. Er is een logo ontwikkeld voor het kindcentrum wat te zien 

is aan de buitenmuur. Tevens wordt het logo gebruikt voor 

gezamenlijke communicatie.   
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3. Ontwikkeling Kindcentra Goirle 

 

Inspiratiedag 

Op 24 oktober heeft de inspiratiedag ‘Vol vuur in ontwikkeling’ plaatsgevonden.  Deze dag vond 

plaats op het Mill Hill college in Goirle. Gastheer was Rijk Vlaanderen. Deze dag is georganiseerd door 

een manager van Kinderopvang Humanitas en Kober, een directeur en leerkracht van Edu-ley. 

Aanwezig waren werkgroepleden vanuit de kindcentra, managers, directeuren en bestuurders van 

kinderopvang en onderwijs. Daarnaast waren de wethouder en beleidsmedewerkers onderwijs 

aanwezig. Christine Oudshoorn (Human Dimensions) heeft ons geïnspireerd over de werkwijze van 

deep democratie.  Voorbeelden en ideeën hebben ons geïnspireerd om invulling te geven aan de 

samenwerking.  

 

 

Ambitieplannen 

In 2018 hebben locaties ambitieplannen opgesteld. De projectcoördinator bespreekt de 

ambitieplannen per locatie. Voortgang wordt teruggekoppeld aan het bestuur SKG. Elke locatie heeft 

de voortgang van de ambities verantwoord tijdens de pitch op 6 november 2018. Tevens zijn de 

ambitieplannen voor 2019 gepresenteerd.  

Eenmaal per kwartaal worden de uitgaven besproken met de financieel medewerker van De 

Avonturiers en daarnaast met de penningmeester. De ambities zijn in een ambitieboek gebundeld. 

Een overzicht van de ambities zijn in de bijlage terug te vinden.  
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Financiën per kindcentrum  

Gemeente Goirle stelt in 2018 € 47.200,-  ter beschikking voor de ontwikkelingen van de kindcentra. 

Het bestuur stelt € 35.450,- beschikbaar voor de realisatie van de ambitieplannen ten behoeve van 

de versterking van de domeinen. De overige financiën worden besteed aan ontmoetingsmomenten, 

communicatie, representatie- en algemene administratie en accountantskosten.  

Daarnaast ontvangt het bestuur een bedrag van € 39.091,42 voor projectcoördinatie. De 

ontwikkelingen moeten ‘van onderop’ worden vormgegeven.  Locaties zijn ‘in the lead’. Echter 

hebben locaties geen financiële middelen om dit mogelijk te maken. Het bestuur heeft de keuze 

gemaakt om € 10.500,- van de project coördinatie vrij te maken om deze ontwikkelingen van 

onderop mogelijk te maken.  Ook aan deze middelen zijn kaders gesteld. De middelen zijn bestemd 

voor personele kosten om de gestelde ambities mede te realiseren. Deze uren worden achteraf  

verantwoord in een speciaal ontwikkeld declaratieformulier. Het uurtarief mag maximaal € 40,- per 

uur bedrage. Voor het bestuur is de werkwijze met betrekking tot het verdelen van de financiële 

middelen 2018 een nieuwe werkwijze. Vorig jaar werden financiële middelen op basis van het aantal 

leerlingen toegekend. Dit jaar is ervoor gekozen de middelen op basis van de ambitieplannen toe te 

wijzen. Deze werkwijze is nieuw. Dat betekent voor het bestuur in gesprek met elkaar, afstemmen, 

leren, ontwikkelen en evalueren. In november 2019 zullen de locaties de ambitieplannen aan het 

bestuur presenteren door middel van een korte pitch. Op basis van deze pitch en de bijbehorende 

plannen zullen de financiën voor 2019 verdeeld worden. In bijlage 1 staan de bedragen per locatie 

beschreven.  
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Per locatie worden de financiën als volgt toegekend:  

 

Kindcentra 2017  Aangevraagd Honoreren Motivatie  

KC de Vonder €4500,- €5200,- €3500,-  
€1500,-  
€5000,-  

Organisatie voor NSA wordt vanuit 
middelen projectondersteuning 
vergoed. 

KC de 
Vendelier 

€3000,- €6045,- 
 

€4000,- 
€2000,- 
€6000,- 

Personele kosten worden vanuit 
middelen projectondersteuning 
vergoed.  

KC Frankische 
Driehoek 

 €10.500,- €11.210,- €10.000,- 
 
€1000,- 
€11.000,- 

Inzet stuurgroep cq werkgroepen wordt 
vanuit middelen projectondersteuning 
vergoed  

KC de Kleine 
Akkers 

€1875,- €7320,- €3550,- 
€3000,- 
€6550,- 

Inzet werkgroepen wordt vanuit 
middelen projectondersteuning 
vergoed  

KC 
Grobbendonk 

€3750.- €3400,- 
 

€2900,- 
€500,- 
€3400,- 

Inzet personeel wordt vergoed vanuit 
middelen projectondersteuning  

KC Boschkens  €6375,- 
 

€6070,- 
 

€5000,- 
€1000,- 
€6000,- 

Inzet werkgroepen wordt vanuit 
middelen projectondersteuning 
vergoed 

KC Groote 
Akkers 

€7500,- €9900,- 
 

€6500,- 
€1500,- 
€8000,- 

Oudercontactfunctionaris wordt vanuit 
middelen projectondersteuning 
vergoed.  

Totaal  € 37.500,- €49.190,- € 35.450,- 
€ 10.500,- 
€ 45.950,- 

Ambitieplannen 
Projectondersteuning  

 

Communicatie 

Goede communicatie draagt bij aan de ontwikkelingen van de kindcentra.   

Welke communicatiemiddelen zijn ingezet: 

ü Uitnodiging inspiratiedag 

ü KC Goirle website  

ü Facebook  

ü Nieuwsbrief 

ü Halfjaarverslag 

ü Kerstkaart  

ü Ontwikkeling van het KC Goirle Magazine 
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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. 

Centraal staat daarin de gemeenschappelijke missie: versterken van ontwikkelingskansen van 

kinderen én het verbeteren van de maatschappelijke toerusting en participatie. 

We kijken met trots terug op de ontwikkelingen van de kindcentra binnen de locaties. Elke locatie op 

een eigen manier.  

Stichting kindcentra gelooft in verbinding van krachten, ruimten/materialen, methodieken en 

financiën.  Ook in 2019 werken we intensief samen om ononderbroken en samenhangende leer- en 

ontwikkelingslijn voor 0-13 jarigen te 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.  

 

 

 



 

 

Bijlage: Totaaloverzicht ambities locaties KC Goirle 2018  
 

 

Kindcentrum 
locatie 

Samenwerking  Doorgaande lijn Doorgaande lijnen 
binnen en 
buitenschools  

Deskundigheids-
bevordering  

Ouderbetrokkenheid 
 

Boschkens Jaarplanning 
Ontmoet momenten 
medewerkers 
Gebruiken van elkaars 
materialen 
Boschkensdag 

Overgang peuters-> 
kleuters 
Bespreken zorgkinderen 
Vaststellen en 
uitvoering gezamenlijke 
thema’s 

Naschoolse 
activiteiten ism BSO 
en kinderen  

Presentaties aan 
elkaar 
Brede School 
congres 
 

Doelen bepalen nav 
tevredenheidsonderzoek  
Samen versieren 
Besluitvorming 
gezamenlijke 
informatiebrief ja/nee 

Frankische 
Driehoek 

Gezamenlijke bbq 
Gezamenlijke open dag 
1 Pedagogische visiedocument 
Zorg voor lief en leed 

Gezamenlijke thema’s  Bevorderen gezonde 
omgeving 

Gezamenlijke 
opleiding 
Kanjertraining en  
BHV 
Deskundigheidsbevo
rdering op 
locatieniveau  

 

De Vonder Gezamenlijk gymrooster 
Delen van ruimten 
Delen expertise 
1 jaarkalender 
1 KC Vondergids 
1 nieuwsbrief (Vonderwijzer)  
Bijeenkomst voor 
medewerkers 
Standpuntbepaling centrale 
ziekmelding 

Overdracht van het kind 
Ontwikkeling via KIJK 
registratie 
1 pedagogische aanpak 
Creëren rijke 
leesomgeving  

Organiseren 
naschoolse activiteiten 
ism lokale aanbieders 
Inzet sport en cultuur 

Gezamenlijke 
studiedag 
Gezamenlijke BHV 
herhaling 
 

Ouderkamer 
 

Grobbendonck 1 Jaarkalender  
Creëren ontmoet momenten 
Gebruik van elkaars materialen 

Kleuren van de dag 
hetzelfde 
 

Programma en 
uitvoering activiteiten 

teambijeenkomst Inventarisatie 
ouderbehoeften 
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Nieuwsbrief  
Gezamenlijke open dag  

 
 
 
 
Gezamenlijke afspraken 
“zo doen we het”  

Groote Akkers Gezamenlijke visie 
Ontmoetmomenten  
Ziek melden op 1 plek 

Overgang -> peuters-> 
kleuters 
Bevorderen 
leesonderwijs 
Bevorderen veiligheid 
(BHV en overzicht 
kinderen BSO per dag) 

samenwerken 
cultuureducatie 

 Ouders ontmoeten en 
zien in koffiekamer, 
bijeenkomsten 
Oudercontactfunctionaris  

‘t Tamboerke PR en communicatieplan 
externe partijen 
Nieuwe naamgeving 

Ontwikkeling 
pedagogische visie 
Doorgaande 
ontwikkeling voor 
zorgleerlingen 
onderbouw 

Plan voor activiteiten 
met lokale aanbieders 
Plan voor passende 
opvang 0-4 
Aanbod 
spelactiviteiten 
Binnen en 
buitenschools 
programma 12 weken 
per schooljaar 

Gezamenlijk 
studiemoment 
 

Ontmoetmomenten voor 
ouders 
Organiseren workshops 
en themabijeenkomsten 
voor ouders  

Kleine Akkers Gezamenlijk ontwikkelplein 
Gezamenlijke 
personeelskamer 
Gebruiken van elkaars ruimten 
Gezamenlijke communicatie 
en huisstijl 

Gezamenlijke thema’s 
en uitvoering  
Beleid feestdagen en 
verjaardagen 
MOL (medewerkers, 
ouders en leerlingen 
gesprekken)  

1 lijn voeding en 
traktatiebeleid 
1 beleid 
kinderparticipatie 
 
 
 

Gezamenlijke 
studiedag, 
zaaikalender en 
locatieplan 
Gezamenlijke 
jenaplan opleiding 
 

1 ouder beleid  

 
 
 


