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1. Inleiding
Een samenhangend geheel
In de meest optimale vorm is een KindCentrum (KC) een plek waar de dag van een kind één
samenhangend geheel is. Er zijn geen scheidslijnen meer tussen school en kinderopvang en er is sprake
van een doorgaande ontwikkel- en leerlijn. Het KC is zo ingericht dat spelen, leren en opvoeden
samenkomen: onder één dak met één team en één vorm van aansturing. De brede talentontwikkeling van
kinderen en een doorgaande ontwikkellijn staan centraal. Op één vertrouwde plek waar iedereen het kind
en zijn ouders kent.
Het waarom van een KindCentrum (oftewel Integraal Kind Centrum)
We leven en werken in een complexe samenleving die aan snelle veranderingen onderhevig is. Een
samenleving waarin steeds meer ouders werk en zorg combineren. Een samenleving waarin trends als
ontgroening, globalisering en informatisering eraan bijdragen dat ‘minder kinderen meer moeten
kunnen’. Tegelijkertijd weten we ook steeds meer van het jonge kind en van zijn hersenontwikkeling. En
zijn er (gesteund door snelle ICT-ontwikkelingen) steeds meer manieren waarop we de individuele
mogelijkheden en talenten van kinderen het beste kunnen begeleiden en stimuleren. Deze trends
onderstrepen het belang van een goede samenwerking tussen kindvoorzieningen en creëren kansen om
het voor ouders, kinderen en professionals beter, slimmer en leuker te maken. Zie ook het advies van de
Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang.
Een nauwe samenwerking of integratie tussen kinderopvang en onderwijs voorkomen ongewenste
overgangen en ‘knips’ in de ontwikkeling van kinderen; zowel gedurende de dag als gedurende de
‘loopbaan’ van kinderen. Daarnaast biedt samenwerking tussen kindvoorzieningen de unieke kans om
samen een ander aanbod neer te zetten. Een aanbod dat past bij de kinderen én ouders van deze tijd. Een
aanbod waarin de brede kindontwikkeling centraal staat: waarbij er gedurende de dag een goede mix is
van activiteiten gericht op schools leren, ontdekkend/spelend leren, beweging, natuur, muziek, welzijn en
cultuur.
Een proces
Als je hand in hand de weg in wilt slaan naar een toekomst waarin de dag van een kind één samenhangend
geheel is, is het soms lastig te bepalen hoe en waar je moet beginnen. Een KC klinkt dan misschien groot of
ver weg. Een KC is bovendien niet een ‘in beton gegoten’ concept. Hoe het eruit moet zien ligt niet van
tevoren vast. Het gaat om de bedoeling (eerst het waarom), om daarna samen stappen te zetten in het
proces.
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2. Aanleiding:
KPO Roosendaal heeft in zijn strategisch beleidsproces 5 thema’s beschreven waarop de focus is gericht:
Goed Onderwijs
Human Resource Management
Onderwijsontwikkeling
Organisatieontwikkeling
Ouderbetrokkenheid
Deze 5 thema’s zijn verder uitgewerkt in het Strategisch
Beleidsproces van KPO Roosendaal en de bijbehorende
kaderbrief.
Belangrijk item binnen organisatieontwikkeling is de wens van KPO om een aantal scholen te ontwikkelen
tot een KC, conform de volgende doelbeschrijving:
“Iedere school biedt een dagarrangement aan met voor-, na- en tussenschoolse opvang voor kinderen van 0 12 of 2 - 12 jaar in relatie tot de vorming van een Kindcentrum. We zien diverse vormen (van ‘light’ tot ‘XL’),
dit is maatwerk per school waarbij de doorgaande lijn een belangrijke rol speelt.”
Fundament voor deze thema’s komt voort uit de missie en visie van KPO:
Missie:
KPO Roosendaal ontwikkelt kennis en vaardigheden bij de aan ons
toevertrouwde kinderen samen met ouders/verzorgers. Door betrokken onderwijs in een veilig
klimaat – waarin respect is voor kinderen, de natuur en de totale schepping – ontwikkelen
kinderen hun talenten.
Om kennis en vaardigheden bij onze leerlingen te ontwikkelen scheppen wij, vanuit een
eigentijdse invulling van het katholieke geloof, op al onze scholen een pedagogisch klimaat dat
gekenmerkt wordt door veiligheid en geborgenheid. In deze setting willen wij samen met
ouders/verzorgers de talenten van kinderen ontwikkelen en hen leren om die talenten te
benutten.
Visie:
Vanuit onze missie en met oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen op landelijk en lokaal
niveau formuleren wij onze visie op de organisatie van het onderwijs als volgt:
KPO Roosendaal zorgt voor Goed Onderwijs. Er valt geen enkel kind tussen wal en schip. KPO
zorgt voor ‘sterke scholen’ in samenwerking met andere partijen. KPO is innovatief en
ondernemend gericht op steeds betere onderwijskwaliteit.
In het schooljaar 2016-2017 is op basis van het Strategisch Beleid van KPO Roosendaal, samen met
leerkrachten en medewerkers van de kinderopvang (onder begeleiding van Edux, onderwijsadvies) in
diverse sessies en samenstellingen gesproken over de Missie en Visie van KPO Basisschool De Stappen als
uitwerking van het schoolplan 2016-2020 (zie bijlage 1, schoolplanposter).
Vanuit deze bijeenkomsten kwam nadrukkelijk de wens om naast het reguliere aanbod veel aandacht te
besteden aan cultuur en sociale diversiteit.
Fysiek is er behoefte aan ruimte om te spelen (speelplein/ontdektuin/inspirerende omgeving), eigen
gymzaal en multifunctionele ruimte (aula – podium - speellokaal). Tevens om ook andere voorzieningen te
integreren in het aanbod, mn. bibliotheek, sport- en beweging, ondersteuningsaanbod (logopedie,
jeugdprofessional), ruimte voor informele oudercontacten (café, huiskamer), maar ook aandacht voor de
gezonde school. Nadrukkelijk werd de wens geuit goed te kijken naar wat de kinderen en ouders uit het
dorp nodig hebben.
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Dat heeft geleid tot een gedragen visie:
Wij zijn een KindCentrum waar kinderen vanuit een geborgen omgeving geïnspireerd worden zich te
ontwikkelen tot jongeren die vol vertrouwen de toekomst tegemoet treden.
We leren de kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling. Hierbij begeleiden we de
kinderen in samenwerking met hun ouders en hun leefomgeving.
Wij geloven dat kinderen van nature nieuwsgierig zijn en graag willen leren. Zij hebben daarbij sturing nodig
zodat zij zich de waarden, kennis en vaardigheden eigen kunnen maken die ze nodig hebben voor de
toekomst. Wij beschouwen het onze taak de balans te vinden tussen dit aanbod en de begeleiding van de
persoonlijke ontwikkeling van de kinderen.
Vanuit deze missie/visie is ook een aantal kernwaarden geformuleerd:
VERTROUW!, WEES BETROKKEN!, ONDERZOEK!, ONDERNEEM!,

GROEI!

Deze notitie is een verdere uitwerking van bovenstaande missie en visie.
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3. Samenvatting:
Vanuit onze gezamenlijke visie op de ontwikkeling van kinderen willen wij onze kinderen zo goed
mogelijk faciliteren en ouders ondersteunen bij de opvoeding. Hierin hebben wij de afgelopen jaren al veel
geïnvesteerd door goed naar onze ouders te luisteren en te kijken wat onze kinderen nodig hebben. Een
doorontwikkeling naar een KindCentrum is een volgende stap in de ontwikkeling van de school naar een
maatschappelijke onderneming, waarin (zorg)partners met elkaar samenwerken vanuit één
ontwikkelingscurriculum en één ontwikkelingsvisie op onderwijs, opvang en jeugdhulp.
Door onze organisatiestructuur op deze ontwikkeling aan te passen, het handelen van medewerkers
(school en kinderopvang) op elkaar af te stemmen (een pedagogische grondhouding), het ontwikkelen
van dagarrangementen en bedrijfsmatige benadering in een dorpsgebonden sociale, culturele en
economische context bieden we een breed scala aan kinddiensten.
Hiermee worden we ook een belangrijke partner van de gemeente als het gaat om het invulling geven aan
het nieuwe sociale domein.
In al deze ontwikkelingen lopen we echter op dit moment tegen grenzen aan. Dit heeft enerzijds te maken
met inzet van personeel (naast primaire taak ook belast met regievoering, overlegstructuren,
samenwerkingsvormen, zorgondersteuning) en anderzijds financieel (bekostiging personeel komt nu
volledig uit eigen middelen) en huisvesting (nieuwbouw gerealiseerd in januari 2022)

Rini Damen, rdo (De Stappen)
Juni 2021
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4. Situatieschets:
De context van de school KPO Basisschool De Stappen
(Bron: www.roosendaal.buurtmonitor.nl) / 2020)
Wouw
Wouw is een rustig dorp met grotendeels nog een agrarisch karakter, gelegen tussen
de steden Roosendaal en Bergen op Zoom. Het dorp is één van de oudste plaatsen
van het land van Breda en heeft een rijke geschiedenis dat vandaag de dag bijna
helemaal is verloren vanwege het geweld door de eeuwen heen.
Wouw is lang een zelfstandige gemeente geweest, maar werd op 1 januari 1997
samengevoegd met de veel grotere gemeente Roosendaal. Het dorp (en omgeving)
had in 2020 4753 inwoners en is daarmee, na Roosendaal, de grootste plaats in de
gemeente, gevolgd door Nispen, Heerle, Wouwse Plantage en Moerstraten.
De naam Wouw is eenvoudig te verklaren. De oudste vermeldingen spreken van Woide of Wouda, van een
woud of groot bos dus. Wouw is meerdere malen benoemd tot meest groene gemeente van Nederland.
Wouw is nu een rustig forenzen dorp. De meeste inwoners zijn nu werkzaam in de industriële en
dienstverlenende sectoren in de omliggende steden.
In Wouw wonen 4753 mensen, waarvan het overgrote deel (92-95%) met de Nederlandse etniciteit. Het
aantal woningen bedraagt 2070, waarvan rijtjeshuizen (35 % ) en vrijstaande woningen (30%) het meest
zijn vertegenwoordigd.
Het gemiddelde gezinsinkomen ligt op € 27.500. 39,6% behoort tot de laagste inkomens en 21,2% tot de
hoogste inkomens (Bron: CBS 2019).
Het opleidingsniveau in Wouw is voor het merendeel middelbaar (24%) of hoogopgeleid (23%).
Sinds 2013 worden jaarlijks gemiddeld 38 kinderen in Wouw geboren, In totaal wonen er 718 kinderen
van 0-13 jaar, waarvan 194 kinderen van 0-4 jaar. Wouw kent 696 huishoudens met kinderen. Dit is
36,8% van het totaal aantal huishoudens.
Wat kunnen we zeggen over “onze” kinderen?
Leefsituatie
• Ondernemende gezinnen: op vakantie, uitstapjes etc
• Drukke agenda voor kinderen
• Veel werkende ouders
• Maar er wordt relatief weinig van bso gebruik gemaakt
• Redelijk goed onderkomen
• Veel ruimte (tuin, boerenbedrijf)
• Veel clubs en verenigingen
• Veel alleenstaande of samengestelde gezinnen
• Relatief veilig
• Verborgen armoede (9% < € 15.400, 30% tot € 19.300)
• Veel variëteit in leefsituatie van gezinnen
• Veel mensen kennen elkaar
• Keuze tussen 2 basisscholen (De Stappen en De Baayaert)
Kindkenmerken
• Niet echt zelfstandig
• Veel Nederlandstalige kinderen, soms dialect
• Dorpskinderen (wereldvreemd) --> komen weinig in aanraking met andere culturen.
• Moerstraten: veel kinderen komen weinig buiten de omliggende dorpen
• (Te) beschermend opgevoed
• "Luxe" kinderen (materieel)
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•
•
•

Kinderen zijn veel buiten
Beleefd/vriendelijk
Veel gamen/iPad etc

Wat doen kinderen in Wouw en Moerstraten in hun vrije tijd?
• Cluzona (voetbal)
• Handbal
• Dans
• Scouting
• …
(Veel op sport gebied)
Wat ontbreekt er?
• Drama/toneel *
• Kunst/ cultuur/ beeldende vorming *
• Speeltuin/kinderboerderij*
• Activiteiten/plek voor pubers
• Kennis laten maken met de maatschappij (buiten het dorp) *
• Zwembad
• Turnvereniging
• Bioscoop
• Koken voor kinderen *
• Bloemschikken*
* Zou het accent op kunnen liggen binnen het KindCentrum
Conclusie: Voor het KindCentrum valt er winst te behalen op cultuur, expressie en sociale diversiteit
Hoe vitaal is Wouw (monitor 2020)?
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Vitale wijken en dorpen is een van de hoofdthema’s uit de “Bestuursovereenkomst 2014-2018 Werken
aan een evenwichtig Roosendaal”. Op dit thema zet het college de lijn voort die de afgelopen jaren is
ingezet. In deze lijn is steeds meer ruimte voor initiatieven vanuit de samenleving en voor participatie.
In het programma ‘Vitale wijken en dorpen’ werkt de gemeente, samen met inwoners, maatschappelijke
instellingen en partners, aan de vitaliteit van wijken en dorpen.
De vitaliteitskaart laat in een oogopslag zien hoe vitaal het dorp is. Welke voorzieningen zijn er? Hoe veilig
is het er? Hoe is het om er te wonen? Doen alle inwoners mee? En hoe gezond zijn de mensen?
Het beeld van de vitaliteitskaart is positief. Alle de categorieën scoren als geheel “gunstig” en de categorie
<voorzieningen> als “gemiddeld”., m.u.v. <onderwijs> (gunstig). Er zijn geen onderdelen die “ongunstig”
scoren.
De algemene vitaliteit van het dorp scoort met 118 “Gunstig”.
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5. Visie op ontwikkelen:
Gemiddeld gaat een kind 940 uur, verplicht opgelegd door de leerplicht (WPO), naar school. In die tijd
wordt het kind geacht te leren lezen, schrijven, rekenen en kennis te nemen van de wereld. Daarnaast zijn
er door de jaren heen veel doelstellingen bijgekomen. Doelen zoals burgerschap, gezondheid, beweging,
waarden en normen, samenwerken en zijn steeds meer verschoven van het private domein (ouders) naar
het publieke domein (school, opvang, verenigingen).
Een kind is echter 5000 uur per jaar wakker. In die tijd is het kind in beweging, ontdekt, is nieuwsgierig en
beweegt zich in zijn/haar wereld. Door niet meer vanuit een versnipperd systeem van voorzieningen te
denken, maar door bundeling (samenhang) en afstemming van mensen/professionals/organisaties
verbinden we het kindnetwerk en kunnen we een belangrijke rol spelen in het leven van het opgroeiende
kind.
Verbinden en samenwerken van alle personen en instanties die betrokken zijn bij de ontwikkeling en
opvoeding van kinderen (sociale domein en voorliggende veld) is in deze tijd en in de context van het dorp
noodzaak.
Wij willen, als school, hierin het voortouw nemen en ons ontwikkelen tot een maatschappelijke
onderneming in de vorm van een KindCentrum en een centrale plaats in het dorp innemen.
Onze visie op KC-vorming:
-

-

Met gezamenlijke verantwoordelijkheid om vanuit één visie, één curriculum (ontwikkelings-,
speel- en pedagogisch beleid) en één organisatie samen te werken, uitgaande van de ontwikkeling
van kinderen.
Waar vanuit één integraal ontwikkelingscurriculum aaneengesloten dagarrangementen worden
aangeboden.
Waar (externe) partners samenwerken in het belang van het kind.
Dat is ingericht vanuit het dorp/context.

Dat betekent één loket voor Preventie, zorg, welzijn, onderwijs en ontwikkeling.
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6. Visie op Onderwijs
In de afgelopen jaren heeft het team van De Stappen zich gebogen over de toekomst van het onderwijs op
de school. We hebben omschreven welke kennis en vaardigheden nodig zijn om uw kinderen optimaal
voor te bereiden op de toekomst. Dit is beschreven in een visie waarin uw kind centraal staat. De
opdrachten die we uw kind en onszelf mee willen geven: Vertrouw! Wees betrokken! Ontdek! Onderneem!
Groei!
Onze maatschappij verandert snel. Kinderen hebben tegenwoordig andere kennis en vaardigheden nodig
dan vroeger. We hebben gezocht naar een manier om aan deze veranderende eisen tegemoet te komen
zonder zaken die hun waarde hebben bewezen overboord te zetten. Hierbij realiseerden we ons al snel
dat, als je het kind centraal stelt, je niet de leerstof leidend moet laten zijn. We moeten uitgaan van de
talenten, vaardigheden en capaciteiten van het kind.
Dit uitgangspunt maakt dat je anders naar je organisatie moet kijken en een organisatie- en
samenwerkingsvorm inricht, die flexibel is en kinderen uitdaagt om talenten, vaardigheden en kennis
optimaal, op eigen niveau, te ontwikkelen.
Kinderen werken dan met leerlijnen en leerdoelen die nauw aansluiten bij de ontwikkeling van het
individuele kind, waarbij de tussen-, eind- en kerndoelen zijn gegarandeerd. Hierbij gebruiken we de
huidige methodes en methodieken, maar organiseren we het onderwijs rondom het kind en minder
rondom de leerstof.
We stellen de doorgaande ontwikkelingslijn van 0 tot 13 jaar centraal. Dat betekent dat we het huidige
leerstofjaarklassensysteem de komende jaren in kleine, veilige en weloverwogen stappen aanpassen naar
een meer kindgerichte aanpak. Elk kind is uniek en verdient maatwerk.
Huidige leerstofjaarklassensysteem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leerstof is uitgangspunt -> Dit moet het kind zijn!
Leerstofjaarklassensysteem is niet toegerust op de grote niveauverschillen tussen kinderen.
Leerstofjaarklassensysteem gaat uit van de gemiddelde leerling.
(CITO -> c of III niveau, methodes 6-7 als gemiddelde)
Er zijn per klas normen en tussennormen -> toetsing of kind zich volgens “de normen ontwikkelt”.
Leerlingen die niet aan de norm voldoen zijn “achterblijvers” terwijl zij ook naar hun kwaliteiten
ontwikkelen.
Aanname is dat kinderen zich min of meer gelijk ontwikkelen (terwijl tussen best presterende en
minst presterende kinderen halverwege de basisschool een verschil van 4 schooljaren aanwezig
is)
Geeft veel werkdruk (bijv groepsplannen, groepsoverzichten)
Afrekencultuur
Knip tussen peutergroep, kleuterklas en groep 3

Kind als uitgangspunt
•
•
•
•
•
•
•
•

Eigen ontwikkeling van het kind is het uitgangspunt voor het organisatiemodel
Stamgroep op basis van leeftijd en pedagogische overwegingen -> (groepsdoorbrekende)
subgroepen op basis van niveau, leersnelheid of ontwikkelingsbehoefte
Gezamenlijke instructiemomenten op basis van het ontwikkelingsniveau
Samenwerken en groepswerk nodigt uit tot leren van elkaar en oefenen van 21e eeuwse
vaardigheden
Minder stress voor leerlingen en leerkrachten en duidelijk meer plezier.
Jaren op je tenen lopen en niet uitgedaagd worden is een bron van werkhoudings- en
gedragsproblemen
Minder stress verbetert de sfeer en de onderwijsresultaten
Technische middelen maakt transitie van leerstofjaarklassensysteem naar een kindgericht
systeem mogelijk
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•
•
•

Afstemming basisschool en kinderopvang geeft duidelijkheid voor kinderen: 1 visie
Vanzelfsprekende doorgaande lijn van peuters naar kleuters
Door kleine, veilige en weloverwogen stapjes transformeren we van het ene systeem naar het
andere dat past bij onze kinderen.

Er is en blijft één leerkracht of pedagogisch medewerker die verantwoordelijk is voor uw kind en
aanspreekpunt als ouder. Kinderen zitten in vaste basis- of stamgroepen, waarbij gewerkt wordt aan
veiligheid, positief pedagogisch klimaat, heldere duidelijke afspraken en regels, (executieve)
vaardigheden1, duidelijke structuur en ruimte voor rust.
Kerndoelen (curriculum.nu) en referentieniveaus2 zijn basis van ons onderwijs.
De nieuwe, toekomstgerichte organisatievorm gaat uit van intensieve samenwerking tussen leerkrachten
onderling en met pedagogisch medewerkers en andere samenwerkende partners.
Elke medewerker binnen KPO Kindcentrum De Stappen kent het kind en het gezin van jongs af aan. Dat
biedt voordelen voor ons, maar zeker voor kind en ouder.

Executieve functies behoren bij het denkvermogen , denkprocessen, die nodig zijn om activiteiten te
plannen en aan te sturen. Een dirigent die helpt bij alle soorten taken. Bijv werken met een doel, aandacht
erbij houden, organiseren, plannen, iets onthouden en terugvinden.
1

De referentieniveaus zijn beschrijvingen van de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen op de
verschillende overgangsmomenten van het onderwijs.
Voor het basisonderwijs gelden de referentieniveaus 1F, 2F en 1S.
Het basisniveau 1F is het niveau voor taal en rekenen dat het overgrote deel van de leerlingen aan het
einde van de basisschool tenminste zou moeten beheersen. Daarnaast heeft de overheid de ambitie dat
een groot deel van de basisschoolleerlingen een hoger niveau haalt: het streefniveau. Voor taal is dat het
2F-niveau en voor rekenen is het 1S-niveau.
2
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7. Visie op samenwerken met peuters en kleuters
Vaak hebben wij het in onderwijs- en kinderopvangland over een doorgaande leerlijn. Bij KIndcentrum
Stappen gaan wij net een stapje verder. Ons uitgangspunt is letterlijk een ononderbroken
ontwikkelingslijn.
Er moet fysiek voldoende ruimte zijn om te ontwikkelen. Onze kinderen mogen op ontdekkingstocht gaan
waarbij ze zelf kunnen onderzoeken en ondernemen zonder hierbij ‘’begrensd’’ te worden. De leeftijd
barrière die zegt dat peuters in een peutergroep zitten en kleuters in groep 1-2 willen wij vervagen. Door
samen te werken en te spelen kiest het kind zelf de plaats waar het zich wil ontplooien. Dat kan in een
geborgen ruimte bij de eigen juf zijn, maar ook in die gave huishoek waar ook de kleuters spelen. Peuters
die niet zelf op onderzoek uitgaan, willen wij met behulp van een rijke leeromgeving stimuleren om een
stapje verder te zetten.
Leerkrachten en pm-ers kijken samen naar alle kinderen. Wij geloven in de kracht van ons team, ieder
kijkt vanuit zijn eigen expertise naar het kind. Hierbij kijken we wel door dezelfde bril, maar samen zien
we meer en krijgen we de ontwikkeling van ieder kind beter in beeld. Ook voor de kinderen is dit een
grote meerwaarde, want zij kennen naast de PM’er ook de leerkrachten van school al. Dat voelt erg
vertrouwd. Er is dus geen drempel meer tussen peuters en kleuters.
Door naar de ontwikkeling van ieder kind te kijken, hen de mogelijkheid te geven om hun eigen
ontwikkeling te volgen, houden wij ons vast aan de zone van naaste ontwikkeling. Een peuter die aansluit
bij een kringmoment van de kleuters, of een kleuter die nog even extra aandacht krijgt van een pm-er. Het
is allemaal mogelijk. Kinderen leren van en met elkaar ongeacht hun leeftijd. Daar waar de peuter nieuwe
woorden leert tijdens het spel in de bouwhoek, leert de kleuter het bouwidee te verwoorden en wordt zo
sterker in zijn mondelinge taal. Door onze intensieve samenwerking binnen een veilige en vertrouwde
omgeving zet iedereen stappen om vooruit te komen. Dit geldt voor de kinderen maar net zo goed voor de
PM’ers en leerkrachten. Samen zorgen wij bij iedereen voor groei!
Waarom is dit concept zo belangrijk voor peuters?
Ieder kind heeft recht op zijn eigen bult. Volwassenen moeten niet betuttelen, maar kinderen zelf laten
ontdekken. Kinderen doen niet iets wat ze zelf niet durven. Ze gaan niet harder dan ze durven. Kinderen
hebben die sensor. Natuurlijk zijn er gevaren. En daar moet je ze voor behoeden. Kinderen leren wat wel
en niet mag. Bepaalde gevaren kun en moet je wegnemen voor ze, bijvoorbeeld scherpe dingen. Dat is de
begeleiding die je geeft. Een kind gaat niet hoger/ verder dan die durft. Als je een berg op fietst ga je zo
hard als je kunt, als je daalt ga je zo hard als je durft.
Wij volwassenen denken dat kinderen niet alles kunnen, maar kinderen kunnen alles. Ga je hekken
plaatsen, dan beperk je de ontwikkelruimte. Ga je wanden plaatsen, dan beperk je de ontwikkelruimte.
Nu is het vaak zo dat de volwassenen voor een kind bepaalt; tot hier en niet verder, maar er zijn ook
kinderen die verder zijn of verder kunnen dan dat jij bepaalt of bedenkt. Het traditionele onderwijs is niet
ingericht op het kijken naar de ontwikkeling van de kinderen op deze manier, er wordt gekeken binnen de
kaders die er liggen. Probeer als volwassenen aan te sluiten bij de ontwikkeling van de kinderen en
probeer die zo goed mogelijk te faciliteren. Sluit daar als volwassenen op aan en probeer het zo goed
mogelijk te faciliteren. Wat heeft een kind nodig?
Als wij bepalen op welke tijden de deuren open gezet worden, dan bepaal je als volwassenen wanneer een
kind naar de ruimte mag. Als deuren (wanden) altijd open staan bepaalt het kind wanneer die een ruimte
in wil gaan. De een gaat wel de ruimte in, de ander niet. De een is wel toe aan een volgende stap, de ander
niet. Een kind wat er aan toe is gaat die grens opzoeken. Als volwassenen begeleidt je ze daarin. Je
stimuleert ze. Je neemt ze samen aan de hand mee. Volgende keer durft het kind die stap misschien wel te
nemen. Laat kinderen zelf hun ontwikkeling doormaken. Kinderen kunnen dat zelf heel goed.
In een open ruimte is het wel belangrijk om een rustige ruimte te creëren. In een open ruimte is het dus
belangrijk om te kijken naar wat je moet faciliteren om alle kinderen tegemoet te komen. Ook de kleinere
kinderen.
In een grote ruimte is er meer ruimte om te ontwikkelen. Er is letterlijk meer bewegingsruimte in een
grote ruimte. Maar er moet wel een veilige emotionele basis zijn. Dus ook ruimte voor kinderen die de
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grote ruimte nog te spannend vinden. Hier moet ook goed naar gekeken worden. Kansen grijpen en
kansen creëren is een belangrijke taak van degene die het kind begeleidt.
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8. Leidende Principes en Ankerpunten:

Visie en Missie: zie pagina 5, 10, 11, 12

visie & missie
Leidende principes
Hoe bereiken we de
leidende principes?
Ankerpunten voor de
komende jaren.

Leidende principes: (wat is onvoorwaardelijk om doel / visie
en missie te behalen)?
Iedereen is onderdeel van het geheel
Samenwerking
Het proces is doorlopend, ook buiten de bijeenkomsten
Grote veranderingen beginnen klein.
Wat is er nodig om de leidende principes te behalen?
instappen = meedoen (we stappen allemaal in op het
collectieve proces)
onderling vertrouwen
niet over elkaar praten, maar met elkaar praten
(samenwerken)
we hebben aandacht voor kleine stappen, omarmen
deze en staan erbij stil om van te leren
Ankerpunten:
Pedagogisch Klimaat (SEO/gedrag/Kanjer/leefregels)
Executieve Functies
Loskomen van leerstofjaarklassensysteem (vloeiend
doorstromen)
onderwijsaanbod op basis van leerlijnen en leerdoelen
(groep doorbrekend werken, gelijke roosters,
thematisch werken)
Rapportage (ouder-kindgesprekken, portfolio)
Expliciete Directe Instructie (effectieve instructie)
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9. Huidige situatie:
KPO Basisschool De Stappen staat in een prachtig, groen dorp in de gemeente Roosendaal. We hebben te
maken met diverse problematieken, niet alleen op cognitief, maar ook op sociaal en cultureel gebied.
De rol en taak van de school gaat verder dan “goed onderwijs” geven.
Om die reden ontstaat er steeds meer de behoefte om intensief met (zorg)partners (o.a , kinderopvang en
(zorg)partners) samen te werken, waarbij de ondersteuning dicht bij de ouders en kinderen komt en
laagdrempelig is. Op dit moment bestaat het netwerk binnen en rondom de school ter ondersteuning van
ouders, kinderen en team uit:

(De in vet gedrukte partners zijn reeds structureel op vaste tijden in de school aanwezig)
Binnen de school staat het leerkrachthandelen en pedagogisch klimaat centraal en is er grote
betrokkenheid bij en focus op geven van goed onderwijs. De schoolorganisatie ontwikkelt zich in
structuur, kwaliteitssysteem en ondersteunende zorg.
De kracht van de school, de samenwerking met de partners, de plaats die wij in het dorp innemen en de
strategische doelen van het schoolbestuur, zijn voor ouders en team de basis om door te groeien naar
bundeling van krachten in een KindCentrum.
De school onderkent de meerwaarde van een KindCentrum in de volgende pedagogisch-didactische,
organisatorische en omgevingsgerelateerde punten (in willekeurige volgorde):
- Eén doorgaande ontwikkelingslijn van 0 tot 13 jaar en realiseren daarmee een optimale
individuele ontwikkeling in samenhang met de ander.
- Een dekkend aanbod / VVE
- Een aanbod aan creatieve en culturele activiteiten, opgenomen in dagarrangementen.
- De mogelijkheid om vrij te spelen.
- Versterking van de begeleiding van de kinderen en hun ouders
- Ruimte voor kinderen met een hulpvraag (Passend Onderwijs)
- Combinatiefuncties
- Sociale vaardigheden en Respect (sociale veiligheid)
- Multifunctionaliteit van het gebouw
- Een aanbod van zorg en opvoedingsondersteuning in de directe omgeving.
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SWOT-analyse:
Sterkte
- Intentie van school en bestuur om een
kindcentrum te vormen (S1)
- kwaliteit van het onderwijs (S2)
- modern, duurzaam, toekomstgericht
gebouw (S3)
- professionele organisatie (KPO)
- ondersteuningsstructuur
- ambitieus
- bereid tot innovatie
- aanwezigheid kinderopvang met
mogelijkheden voor kdv, pto en bso
- Vast team van flexibele en betrokken
medewerkers
- Gecertificeerd VVE aanbod
- Samenwerking met (zorg)partners (zowel
in de school als daar buiten)
- Grote ouderbetrokkenheid
- Voormalig manager van Kober in dienst
van KPO (ondernemerschap)

Zwakte
- Eigenaarschap bij leren van kinderen
(autonomie) (Z1)
- Creativiteit -> brede ontwikkeling/breed
aanbod (Z2)
- Onderwijs is goed, maar nog traditioneel
georganiseerd. (Z3)
- Beperkt (spel)aanbod BSO
- Ouders vinden kinderopvang duur en
weinig flexibel en maken daardoor veel
gebruik van informele opvang
(gastgezinnen)

Kansen
- Doorgaande leer- en ontwikkelingslijn
(K1)
- Breed aanbod voor alle kinderen (K2)
- Bestrijden van kansenongelijkheid. (K3)
- Verbinding leggen tussen (zorg)partners
- Breed aanbod voor ouders in opvoed- en
zorgondersteuning
- Gemeente maakt uitbreiding in
kinderopvang mogelijk door extra
investering in gebouw

Bedreigingen
- Omliggende school (Traditioneel
jaarklassensysteem) (B1)
- Deel inwoners/ouders zijn traditioneel
en behoudend (B2)

Confrontatiematrix
S1
S2
S3
K1
K2
K3

Z1
++
++
++
++
++
++

Z2
++
++
0
++
++
++

Z3
++
+++
++++

B1
++
+++
+++
++

B2
++++
+++
++

Conclusies:
- Nieuwbouw is voorwaardelijk aanwezig om zwaktes en bedreigingen om te buigen naar kansen
- Kwaliteit, veranderingsbereidheid, professionele organisatie (KPO en De Stappen) en ambitie
zorgen voor een stabiele basis om het “leren anders te organiseren” uit te rollen in het
kindcentrum
- Door continuïteit en een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn te bieden voelen kinderen zich
veilig in het kindcentrum en dat heeft een positief effect op de ontwikkeling van kinderen.
- Door een breed aanbod en goede opvoed- en zorgondersteuning sluiten we direct aan bij de
ontwikkelingsbehoeften van kinderen en krijgen alle kinderen gelijke kansen.
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-

Samenwerking met externe partners (in het kindcentrum aanwezig) werkt preventief in sociale
domein en voorliggend veld.
Goede communicatie en PR is nodig om behoudende en traditioneel denkende ouders te bereiken.
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10. Doelen:
KPO Basisschool De Stappen gaat door slim combineren zich richten op een maatschappelijke
onderneming met één gedeelde en gezamenlijke visie, één curriculum, één multidisciplinair team, één
management(organisatie), één plan, één dagarrangementen-aanbod en één klanten-relatie netwerk.
Het vormen van een Kindcentrum vraagt een stevige inspanning van alle betrokkenen. Het beeld van een
KindCentrum in 2021-2022 kan door voortschrijdend inzicht er anders uitzien en daarom kiezen we ook
voor een groeimodel. Eerst de huidige samenwerkingen en initiatieven verfijnen en borgen, de visie op het
jonge kind (VVE) concretiseren en de doorgaande lijn van 2 tot 13 jaar ontwikkelen.
Een maatschappelijke onderneming moet voldoen aan de zes punten waar iedere onderneming aan moet
voldoen:
1.
Moet tegemoet komen aan duidelijke gedefinieerde behoeften en /of doelstellingen
(Het KC werkt met één ontwikkelingscurriculum, waardoor binnen- en buitenschoolse
activiteiten en ontwikkeling van kinderen op een organische wijze met elkaar verbonden zijn)
2.
Moet voldoen aan maatschappelijke eisen
(Een KC is een voorziening voor kinderen van 0 tot met 12 jaar, waar zij gedurende de dag
komen om te leren, te spelen, te ontwikkelen en anderen te ontmoeten. Het KC biedt een
totaalpakket op het gebied van educatie, opvang, ontwikkeling, zorg, welzijn en vrije tijd.)
3.
Dient de verwachtingen van de klant te bevredigen
(Het KC komt tot stand in een constructieve samenwerking tussen professionals en ouders als
gelijkwaardige opvoedpartners. Iedere KC staat derhalve voor lokaal maatwerk)
4.
Moet beschikbaar zijn tegen concurrerende prijzen
(In het KC van “De Stappen” zijn de tarieven voor de opvang gelijk of lager dan van gebruikelijke
andere opvangorganisaties. Het KC van “De Stappen” streeft naar een regulier tarief).
5.
Voldoen aan van toepassing zijnde normen en specificaties.
(Het KC dient te voldoen aan de WPO, De Wkkp, wet kinderopvang, wet IKK, ingeschreven staan
in het landelijk kinderopvangregister en te voldoen aan de eisen van de GGD en ARBO en
gemeente Roosendaal.)
6.
Moet economisch verantwoord diensten en producten kunnen leveren.
(Gezien de beheersing van de kosten (gedeeld en gezamenlijk gebruik van accommodatie,
management, multidisciplinair team) kunnen de KC’s met een positief resultaat geëxploiteerd
worden.)
KC heeft een centrale rol in het dorp en heeft een belangrijke functie. Door het ontwikkelen van
arrangementen, waarbij verbinding wordt gemaakt met doelgroepen in het dorp, wordt de verankering in
de samenleving verstevigd. Deze arrangementen, georganiseerd vanuit het KC, kunnen passen in het
kader van de uitvoerder van het lokale jeugdbeleid van de gemeente. Hiermee onderschrijven we en
geven we uitvoering aan het credo van de gemeenten: “één kind, één gezin, één plan, één aanpak, en dat
thuis nabij”
In model zou dit er als volgt uit kunnen zien (2021):
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11. KindCentrum De Stappen 2021 (als maatschappelijke onderneming)

0 jaar
VVE
2 jaar

4 jaar

PREVENTIE
Care
(activiteiten voor
jeugdigen)
ZORG
Cure
(Ondersteuning, zorg
en hulp)

Cultuur
PO
Onderwijs
ondersteunend
12-13 jaar

WELZIJN
Voorliggend veld
(zorg voor een
positief opvoed- en
opgroeiklimaat)

Expressie /
Sport

ICT /
Techniek
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12. Conclusie:
KPO Basisschool De Stappen is klaar voor de ontwikkeling naar een Kindcentrum. Deze ontwikkeling is
noodzakelijk en biedt ons de mogelijkheid een centrale rol te spelen in het dorp en heeft een belangrijke
maatschappelijke functie.
Het belang en de voordelen zijn echter dusdanig groot en positief, dat geen van de partijen, inclusief
gemeente Roosendaal, het nut en noodzaak zullen ontkennen en daarmee constructief, vanuit ieders
verantwoordelijkheid en expertise een positieve bijdrage zullen leveren aan de ontwikkeling van een
kindcentrum in het dorp Wouw.
Bestuur en gemeente zullen nadrukkelijk moeten uitspreken en zoeken naar welke financiële stromen
kunnen worden gegenereerd of al beschikbaar zijn om de vorming van een kindcentrum mogelijk te
maken. Het gaat dan over beschikbaarheid en bekostiging van diensten uit het sociale domein, inzet van
personeel, als combinatiefunctionarissen, in zowel opvang als onderwijs .
De verdere uitwerking (projectplan) zal zich dan ook vooral richten op de inhoudelijke aspecten van onze
visie binnen de huidige en toekomstige mogelijkheden op
- ontwikkeling van kinderen:
één visie, doorgaande lijn, VVE, ontwikkelingscurriculum, speelbeleid
- inzet personeel:
vorming multidisciplinair team
- inrichting organisatiestructuur:
één regie, afstemmen verantwoordelijkheden en werkzaamheden
- afstemming (zorg)partners en ondersteuningsbehoeften ouders
één loket voor preventie, zorg, welzijn, onderwijs en ontwikkeling.
- ontwikkelen dag-arrangementen
gericht op curriculum en cultuur, ICT/techniek, expressie en sociale diversiteit.
- onderzoek naar gebruiksmogelijkheden gebouw (integrale huisvesting):
In dit deel heb ik geprobeerd te beschrijven hoe onze visie op kindcentrum-vorming is ontstaan, wat voor
kindcentrum we willen zijn, waar kansen en mogelijkheden liggen. Een integraal, preventief beleid
rondom jeugd, zal ervoor zorgen dat er minder kinderen zullen doorstromen, worden verwezen naar
specialistische hulp.
Het zal een proces zijn van vallen en opstaan, experimenteren en volhouden. Ik ben er van overtuigd dat
de investering het meer dan de moeite waard maakt, als we bij iedere stap maar voor ogen houden: “Wat
heeft het kind nodig?”.
Op basis van de antwoorden die wij, als kindcentrum, op deze vraag hebben, krijgen organisatie en
kinddiensten de komende jaren vorm.
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13. Projectplan:
Wat is een projectplan:
“een projectplan is een in tijd en middelen begrensde activiteit om iets te creëren naast bestaande diensten of
producten. Een project wordt vaak in samenwerking met verschillende mensen en organisaties uitgevoerd.
Het project wordt beschreven in een projectplan waarin taken, rollen, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden worden vastgelegd”
KPO Basisschool De Stappen is ambitieus en wil doortastend zijn in zijn aanpak naar de ontwikkeling van
een kindcentrum. In dit hoofdstuk beschrijven we de stappen die nodig zijn om in 20212022 te kunnen
spreken van een INTEGRAAL Kindcentrum (KC). De ontwikkeling van één gemeenschappelijk curriculum
is de basis. De doorgaande, ononderbroken ontwikkelingslijn van (0) – 2 tot 13 jaar is het fundament van
het KC-plan: één curriculum, één multidisciplinair team, één plan, één aanpak, één aanbod van activiteiten,
één gebouw en dat met ouders als opvoedpartners.
13.1. Opzet projectplan
Het project is opgedeeld in fases (gekoppeld aan schooljaren), met een eigen planning, werkopdrachten,
monitoring van de voortgang en kwaliteit. Per fase wordt ook bekeken of er doorgegaan, bijgestuurd of
gestopt wordt met het project. Het projectproces voor KC-ontwikkeling zou er schematisch als volgt uit
kunnen zien.
In de vorige hoofdstukken is de stip op
de horizon beschreven (2021-2022)
en dit geeft een redelijk duidelijk beeld
van wat we samen willen bereiken.
Het is een ideaalbeeld waar iedere
betrokkene het over eens is en zich
mede-eigenaar over moet voelen.
In de fases initiatief, proces en creëren
van draagvlak zijn de afgelopen jaren
al stappen gezet. Het wordt nu
noodzakelijk om in het proces meer
structuur aan te brengen, huidige
initiatieven te verfijnen, te borgen en
te formaliseren.
Dit betekent dat er onderling
commitment is over de koers en
doelstellingen (visie, stip op de
horizon), om vervolgens te komen tot
het ontwikkelen, uitwerken van
producten en diensten.
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Samengevat richten de ontwikkeling zich op:
Organisatie & Bedrijfsvoering:
-

Onderzoek naar inrichten van een nieuwe organisatie (Ambitie & samenwerking management)
Producten en diensten (Aanbod)
KDV (VVE)/BSO/TSO
Aangepaste schooltijden en openingstijden.
Huisvesting, vastgoed en facilitair (accomodatieplan: Gebruik van ruimten, leermiddelen en
spelmaterialen)

Pedagogisch Beleid en Curriculum:
Doel: ontwikkelen van pedagogisch / didactisch beleid (Gezondheid en Veiligheid)
Uniform inhoudelijk pedagogisch, didactisch beleid / didactische werkwijze, werken vanuit één
multidisciplinair team
Overdracht & Kinddossier
Zorgstructuur
Kwaliteitszorg (-bewaking)
Personeel:
Het inrichten van personeelsbeleid
intervisie, scholing, overleg, gesprekkencyclus, selectieprocedures, inzetten van talenten,
verschillende cao’s (Overlegstructuur)
Professionele leergemeenschap (taakvolwassen professionals)
werken in een multidisciplinair team (Delen van Personeel)
(Externe) Communicatie en PR:
Onder welke naam gaat het KC zich profileren? Huisstijl en communicatiekanalen.
PR en marketing werving kinderen (Aanname(beleid) van kinderen)
Opstellen van communicatieplan
Gedurende het proces alle communicatie verzorgen en de nieuwe organisatie op de kaart zetten
creëren van ambassadeurschap bij medewerkers
Ouderbeleid
Financien:
Kosteninventarisatie:
Dienstenaanbod moet kostendekkend zijn.
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13.2. Fase schooljaren 2020-2022:
KPO Basisschool De Stappen heeft zich ontwikkeld tot een KindCentrum conform de doelstellingen (blz
11), de inhoudelijke aspecten (blz 13) en voldoet aan de kenmerken van een maatschappelijk
onderneming (blz 11). Het KC biedt een volledig geïntegreerd, aantoonbaar en beredeneerd aanbod van
kinddiensten voor kinderen van (0) 2 tot 13 jaar.
De scheidslijn tussen de verschillende kinddiensten (onderwijs-opvang-zorg-welzijn) zijn binnen het KC
verdwenen. De verbinding met de dagarrangementen is geoptimaliseerd en KC “De Stappen” is de spil in
het dorp. (zie schema blz 12)
Nr
21

Wat
Evaluatie van het KC
proces

Wie
Alle betrokkenen

Wanneer
December
2021

22

Implementatie van de
uitkomsten van het
KC-proces

Projectleiders/ teams

December
2021
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Resultaat/product
Evaluatie van het totale KCproces. Doen van
aanbevelingen voor de (nabije)
toekomst
Uitvoering geven aan en
planning van de aanbevelingen
op korte en lange termijn.

13.3. Routeplan naar oplevering nieuwbouw (december 2021)
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(1) Werken in verticale units:
Op welke wijze worden de kinderen/stamgroepen verdeelt over de units, bijv ontmoeting,
viering, mededelingen
Uitgangspunten:
Alle medewerkers van het team zijn verantwoordelijk voor alle kinderen uit de unit
Er is geen vaste groep kinderen met een vaste leraar, die alle activiteiten voor de groep
verzorgt
Wel zijn er basisgroepen, waarin de persoonlijke relatie tussen kind en volwassene grote
aandacht krijgt
Elk kind zit in een vaste basisgroep met een eigen juf of meneer (= ook aanspreekpunt
voor
ouders) en is ook de mentor voor de kinderen.
(2) Basisgroep wordt georganiseerd door de eigen juf of meneer. In de basisgroep (homogeen of
heterogeen van samenstelling) is er tijd voor ontmoeting, viering, mededelingen, dag
doorspreken, een verhaal. De dag begint en eindigt in de basisgroep.
Werkblokken: hierin vindt de instructieplaats, begeleide verwerking, zelfstandig verwerking,
kind- en coachgesprekken
Vaak in de ochtend taal, rekenen, lezen (homogeen), in de middag zaak- en creatieve vakken
aangeboden in uiteenlopende heterogene groepen in de vorm van thema’s en workshops
Speelwerkblokken (unit 1 + 2) zijn in grote lijnen werkblokken, maar alles is gericht op de
ontwikkeling van de jongste kinderen: hoeken voor spelen, mogelijkheden voor buitenspelen en
een passende omgeving voor lichamelijke oefening (speelzaal).
(3) Vakspecialisten/vakspecialisatie: zijn medewerkers met specifieke kennis en/of vaardigheden. Zij
zijn onderdeel van het team, maar zijn ondersteunend naar basisgroep leerkrachten. Zij zijn geen
vakdocent, maar medewerker met speciale deskundigheid en belangstelling.
Te denken valt aan: taal, rekenen, HBG, VVE, leerlingenzorg, inrichting, roostering, begeleiding
stagiaires specifieke masteropleiding, maar ook creatief (bijv. dans)
(4) Hoe ziet de dagstructuur van een kind eruit? (zie programma van eisen nieuwbouw).
Van aankomst op school tot einde van de dag. Dit kan voor kinderen anders zijn door VSO, BSO
(5) Planning en roostering van leeractiviteiten om passende instructie, oefening en begeleiding in
goede banen te leiden. Centrale onderdelen zijn planning van de instructie tijdens werkblokken
en de planning van speel-werkblokken (niveau van de kinderen, onderwijsbehoefte, aantal
instructiemomenten per kind, per vak, per dag, per week die nodig zijn, lengte (verlengde)
instructies, wie ondersteunt, wie geeft instructie.
Hierbij moet rekening worden gehouden met personele, ruimtelijke en didactische voorwaarden
(6) Werkvloeroverleg vindt dagelijks plaats aan het einde van de dag (debriefing) of tijdens werk
bijsturen). Medewerkers zijn samen verantwoordelijk voor de doorgaande ontwikkeling van alle
kinderen in de unit. Samenwerking neemt een centrale plaats in. Afstemming over invullen werk,
omgaan met kinderen (met extra aandacht), het naleven en handhaven van gedrag, stoom
afblazen.
De unitcoördinator plant bijeenkomsten voor feedback en reflectie in de jaarplanning. Teamleden
organiseren om de beurt studiedagen op basis van onderzoek of specialismen.
(7) Inrichting:
De inrichting van de leeromgeving vindt met elkaar plaats (vanaf januari 2021).

26

Tot Slot
In de afgelopen jaren, tijdens ontwikkeling van strategisch beleidsproces KPO, het ontwikkelen van het
schoolplan van KPO Basisschool De Stappen en de door ondergetekende gevolgde opleiding “Directeur
Integraal KindCentrum” (AVS) is er het nodige in de voorwaardelijke sfeer veranderd.
Waar eerst de intentie lag om de peuterspeelzalen van Stichting Peuterspeelzalen Roosendaal (SPR) over
te nemen en onder te brengen bij KPO Roosendaal, bleek door voortschrijdend inzicht, deze stap niet
haalbaar. In 2021 is er voor gekozen dat KPO Roosendaal de ontwikkeling van Kindcentrum De Stappen in
eigen beheer gaat ontwikkelen.
Op een aantal aspecten (personeel, financiën) zal het niet mogelijk zijn (zolang de wetgever dit niet
toestaat) om over te gaan tot volledige integratie binnen een kindcentrum.
Dit mag ons, in het belang van het kind, ouders en wijk, er niet van weerhouden de ingezette koers (zoals
beschreven in dit document) te blijven volgen en moet het de ambitie blijven om samen te werken in een
te vormen KC.
Dit KC, ingericht als één loket voor Preventie, zorg, welzijn, onderwijs en ontwikkeling, past in het
kader van de uitvoerder van het lokale jeugdbeleid van de gemeente. Hiermee onderschrijven we en
geven we uitvoering aan het credo van de gemeenten: “één kind, één gezin, één plan, één aanpak, en dat
thuis nabij”. We zien de gemeente Roosendaal dan ook als belangrijke partner bij de ontwikkeling van een
KC in het dorp Wouw.
Een goed ingericht en functionerend KC (ingericht als maatschappelijke onderneming, zie paragraaf 6, en
vanuit de visie op ontwikkeling, zie paragraaf 4) zal op termijn bijdragen aan een passende ontwikkeling
van kinderen, een adequate ondersteuning van ouders en de leefbaarheid in het dorp Wouw verbeteren.
Door het ontwikkelen van een goed samenspel tussen organisaties en partners komen we tegemoet aan
de uitdagingen om een antwoord te geven aan de 21 e eeuwse vaardigheden, waarbij ouders
gelijkwaardige opvoedpartners van de professionals zijn.
Rini Damen, rdo (De Stappen)
Juni 2021
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Bijlage 1: Schoolplanposter
Schoolplanposter KPO Basisschool De Stappen 2021-2022

28

Bijlage 2: Een eerste verkenning op weg naar KindCentrum “De Stappen”

Item
Aanbod

Waar staan we nu?
Momenteel zijn in het schoolgebouw aan “Strijp /
Kloosterstraat” gevestigd:
KPO Basisschool De Stappen en PTO De Stappen
KPO Basisschool De Stappen heeft 11 groepen,
verdeeld in 5 onderbouwgroepen (gr 1 t/m 4) en
5 bovenbouwgroepen (gr 5 t/m 8). Tevens is er
een Plusgroep voor onderbouw leerlingen en een
Plusgroep voor bovenbouwleerlingen.
De groepen 1-2 werken met de methode
Schatkist
De school heeft een eigen bibliotheek
toegankelijk voor de kinderen van school.

Waar staan we over 4 jaar?
Door onze organisatiestructuur op de
ontwikkeling naar een KindCentrum
aan te passen, het handelen van
medewerkers (school en
kinderopvang) op elkaar af te
stemmen (een pedagogische
grondhouding), het ontwikkelen van
dagarrangementen en bedrijfsmatige
benadering in een dorpsgebonden
sociale, culturele en economische
context bieden we een breed scala aan
kinddiensten, met als uitgangspunt
één regie voor alle kinderen.

Kindercentrum Dommel heeft een babygroep (02 jaar), dagopvang voor peuters (2-4 jaar), 1 PTO
De stappen (2-4) alle met VVE (voor – en
vroegschoolse educatie), voor en na school BSO
(4-13 jaar) .
De dagopvang voor peuters werkt met de
methode Uk en Puk en PTO De Stappen met de
methode Piramide
Daarnaast zijn er externe partners verbonden
aan de school (zie sociale kaart op blz 11)
In het dorp Wouw staat nog een openbare
basisschool “de Baayaert”.
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Waar staan we over 1 jaar?
Er is één visie op ontwikkeling van het
jonge kind en dit is uitgewerkt in een
pedagogisch en didactisch beleid voor
kinderen in de leeftijd van 0 -6 jaar.
Dit beleid dient als basis voor
doorontwikkeling van pedagogisch en
didactisch beleid (curriculum) naar
kinderen van 0 -13 jaar)

Ambitie

Onze visie op KC-vorming:
-

-

-

-

Met gezamenlijke
verantwoordelijkheid om
vanuit één visie, één
curriculum (ontwikkelings-,
speel- en pedagogisch beleid)
en één organisatie samen te
werken, uitgaande van de
ontwikkeling van kinderen.
Waar vanuit één integraal
ontwikkelingscurriculum
aaneengesloten
dagarrangementen worden
aangeboden.
Waar (externe) partners
samenwerken in het belang
van het kind.
Dat is ingericht vanuit het
dorp/context.

Het KC is gestart onder leiding van de
directeur, onderwijs en opvang
worden daarvoor onder één regie
geplaatst. Ouders zijn gelijkwaardige
opvoedpartners.

Het KC ingericht als één loket voor
preventie, zorg, welzijn, onderwijs en
ontwikkeling.
Overlegstructuur

Momenteel is het overleg niet formeel geregeld,
maar hebben de diverse geledingen op eigen
niveau overleg en heeft ieder binnen de eigen
organisatie informeel en formeel overleg met
leiding, werknemers en ouders

Eén samengestelde MT, bestaande uit
directeur basisschool en unitmanager.
Daarnaast is er een bredere rol voor
de Interne Begeleiding (over
zorgleerlingen) en is er geregeld
(gepland) overleg met coördinatoren,
bijv VVE, taal, etc.
Doel is om een “platte” structuur te
regelen.
De MR en Oudercommissies
verworden tot één geheel, de KC-raad.
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Structureel overleg tussen directeur
basisschool.
Invullen van de rol Interne
Begeleiding, vastgelegd in
ondersteuningsstructuur
2x per jaar gezamenlijk verkennend
overleg Medezeggenschapsraad en
Oudercommissie.
Is er een formele rol weggelegd voor
de oudervereniging van de
basisschool?

Delen van Personeel

Er is 1 medewerker van Kober, die op
detacheringsbasis 12 uur wordt ingezet als
Onderwijsassistent op De Stappen

Inzet van medewerkers daar waar de
organisatie om vraagt. Er is geen
scheiding tussen Dagopvang, BSO,
PTO en basisschool.

Inzet van medewerkers daar waar de
organisatie om vraagt. Er is geen
scheiding tussen Dagopvang, BSO,
PTO en basisschool.
Onderzoeken welke scholing
gezamenlijk kan worden opgepakt /
er behoefte aan is
Opstellen procedure voor aanmelding

Aanname van kinderen

Nu zijn er aparte procedures en
(geautomatiseerde) systemen.

Eén duidelijke procedure en één
aanmelding ondergebracht in 1
systeem.

Ouders

Er is een oudervereniging (meer voor
ondersteuning en organiseren van activiteiten),
medezeggenschapsraad, een oudercommissie
kinderopvang en een oudercommissie PTO.
Er is al een visie en er zijn al gezamenlijke
kernwaarden geformuleerd. (zie Hoofdstuk 2
“Aanleiding”, blz 4 en 5)

Één KC-raad

Opstellen huishoudelijk reglement en
medezeggenschapsreglement

Er is één gezamenlijke visie, één
curriculum (ontwikkelings-, speel- en
pedagogisch beleid) en één
organisatie, uitgaande van de
ontwikkeling van kinderen.
Één systeem en één kinddossier

Formuleren van visie op jonge kind en
daaraan gekoppeld ontwikkelen van
doorgaande lijn van 0-7 jaar (proces is
reeds in 2016 in gang gezet)

Één loket voor Preventie, zorg,
welzijn, onderwijs en ontwikkeling.
Structureel zorgoverleg tussen alle
betrokkenen (multidisciplinair) onder
aansturing van zorgcoördinator.

Structureel zorgoverleg binnen de
school en kinderopvangorganisatie
onder aansturing van
zorgcoördinator.

Pedagogische aanpak

Overdracht en kinddossier

Zorgstructuur

Gebruik ruimte en
materialen

Nu zijn er aparte procedures en dossiers en
(geautomatiseerde) systemen. Wel wordt door
beide het observatie- en registratiesysteem KIJK
(digitale versie 0-7 jaar) gebruikt.
Nu geen zorgstructuur en planmatig handelen
tussen beide organisaties, wel binnen de eigen
organisatie. Structureel worden alle VVEkinderen middels “warme” overdracht
besproken, overgedragen. Incidenteel is er
tussentijds overleg tussen BSO, TSO en
basisschool bij voorvallen.
Nauwelijks gezamenlijk gebruik. BSO, PTO en
TSO maken gebruik van de kleuterspeelzaal en
buitenruimtes

Zorgpartners integreren in en
brengen hun activiteiten onder in het
KC.
Een gebouw dat optimaal ingezet
wordt voor ontwikkeling van
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Onderzoek naar de mogelijkheden om
systemen en procedures samen te
voegen

Zorgpartners verbinden zich meer en
meer aan de visie en doelstellingen
van het KC. Overlegstructuren worden
aangepast aan deze ontwikkeling.
De nieuwbouw zal dit meer mogelijk
maken en zal dit een
vanzelfsprekendheid worden.

Gezondheid en Veiligheid

Kwaliteit

Ieder heeft eigen richtlijnen en eisen aan
gezondheid en veiligheid. Nauwelijks
samenwerking en afstemming. Samenwerking
BHV is nu een aandachtspunt
Beide organisaties hebben een eigen
kwaliteitssysteem.

kinderen en medewerkers op alle
gebieden faciliteert
Geïntegreerd in een visie, plan en
aanpak.

Samenwerking tussen BHV-ers en
ontruimingsoefeningen

Geïntegreerd in een visie, plan en
aanpak.

Ontwikkeling en afstemming huidige
kwaliteitssysteem

Financiën

Gescheiden geldstromen

Waar mogelijk binnen de wetgeving
gezamenlijkheid.

Waar mogelijk binnen de wetgeving
gezamenlijkheid.

Externe communicatie

Ieder heeft een eigen communicatieplan.
Gezamenlijk verwijzing (links) en informatie op
beide websites, korte items in nieuwsbrieven is
mogelijk, af en toe communicatie via MSI en
gezamenlijke uitnodiging voor themaweek en
activiteietn

Één communicatieplan

Duidelijke en heldere communicatie
naar ouders,

32

Bronnen:
Literatuur:
-

Roozenbeek, J en Roozenbeek, T (2016)
Integrale Kindcentra (Handboek voor directeuren en bestuurders)
Roozenbeek, J en Roozenbeek, T (2016)
Integrale Kindcentra (Handvat voor Professionals)
Onderwijs maak je samen (2015)
Leiding geven aan …. (Perspectieven op Leren en Leiderschap)
Roozenbeek, T. Roozenbeek, J., Derks, H., en Vereijken, P. (2016).
Peidooi voor het kind: De ontwikkeling centraal.
Hajer, F (2016)
Werk maken van Spelen (Oproep voor speelbeleid)
Ten Doesschate, S, Van der Pol , M
Een KC dat staat als een huis! Hoe bouw je een duurzaam integraal kindcentrum?
Roozenbeek, J en Roozenbeek, T (2018)
Op naar een integrale aanpak. Ontschotting in het sociale domein
Claire Boonstra
Het Onderwijsvragenboek (2019)
Jeroen Imants, Marius Berendse, Ineke van Sijl
Leren Anders Organiseren (2020)

Websites:
-

Roosendaal Wijkatlas 2019 (www.roosendaal.buurtmonitor.nl)
CBS (www.cbs.nl)
Landelijk Expertisepunt Kindcentra (www.expertisepuntkindcentra.nl
PACT (www.pactvoorkindcentra.nl
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