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Op weg naar een
Integraal Kindcentrum
Dit informatiebulletin dient als middel om alle ouder(s)/verzorger(s) van de partners
Kinderopvang en basisschool De Statie op de hoogte te houden van de stappen die we aan het
nemen zijn of gaan zetten richting het vormen van Integraal Kindcentrum (IKC) De Statie in Sas
van Gent.

Wat willen we gaan doen?
We willen in Sas van Gent door een intensieve samenwerking met alle partners in het gebouw
- jong en oud - komen tot een kindcentrum, waarin talenten voor alle kinderen van 0-12 jaar
optimaal worden ontwikkeld.

Waarom willen we dit gaan doen?

Projectgroep

We zijn van mening dat we door intensieve, brede
samenwerking meer kunnen bijdragen aan spelend
leren en ontwikkelen voor kinderen.

De projectgroep bestaat uit Peter van
Kouteren (directeur onderwijs), Vera
van Helleman (unitmanager
Kinderopvang) en Jenny de Vos
(schoolbegeleidingsdienst RPCZ).
Tijdens het proces worden
werkgroepen gevormd. Die moeten
specifieke onderwerpen uitzoeken of
onderzoeksvragen beantwoorden.

We willen gezamenlijk een krachtig breed
leer- en ontwikkelaanbod aanbieden, waarbij school
en opvang een doorgaande lijn kunnen bieden.

Hoe willen we dit gaan doen?
We hebben hiervoor een procesplan geschreven
waarbij we stapsgewijs gaan toewerken naar het
vormen van een Kindcentrum. De uitkomst van dit
proces staat nog lang niet vast!
De projectgroep zorgt dat het proces in goede
banen wordt geleid.

Dinsdag 20 september gesloten
Alle kinderen van de basisschool en de groepen van 2 en 3 jaar van de Kinderopvang zijn dinsdag 20 september vrij. We leggen
die dag zoals eerder al aangekondigd studiebezoeken af. We gaan naar Integraal Kindcentrum De Kroevendonk in Roosendaal
en naar Integraal Kindcentrum De Haren in ‘s Hertogenbosch.

Nadere kennismaking tijdens startbijeenkomst
Maandag 12 september werd de aftrap gegeven voor het traject
richting een IKC in Sas van Gent. Alle medewerkers van de basisschool en de Kinderopvang oriënteerden zich tijdens een bijeenkomst van 17.00-20.00 uur in De Statie over de mogelijkheden van
een Integraal Kindcentrum. Tijdens een presentatie door de
projectgroep kregen alle medewerkers een voorlichting over de
huidige stand van zaken en ideeën voor de toekomst. Dat leidde
tot aardige bespiegelingen met voors en tegens en veel vragen.
Die vragen zijn gebundeld. We hopen tijdens onze werkbezoeken
in Brabant een aantal antwoorden te krijgen.

En de ouder(s)/verzorger (s) dan……..?
In zo’n groot en ingrijpend proces houden we u als ouder(s)/verzorger(s) uiteraard graag op de hoogte van de jongste
ontwikkelingen. Dat doen we onder meer in dit informatiebulletin, de Kindcentrumflits. Aanstaande maandag (19 september)
maken de oudercommissie van de Kinderopvang en de basisschool tijdens een gezamenlijke vergadering nader kennis met
elkaar. Het is goed mogelijk dat we op termijn ouders vragen om deel te nemen in een werkgroep. Hebt u vragen omtrent de
ontwikkeling? Loop gerust binnen bij Peter van Kouteren, de directeur van de school. Die wordt voor alle ouders het
aanspreekpunt van IKC De Statie.

Is dit een nieuw fusieproces?
Nee, dit is officieel geen fusieproces.
Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen en
onderwijsgroep Perspecto zijn immers twee
zelfstandige organisaties. De Kinderopvang, de
basisschool en partners in het gebouw werken
al nauw samen, maar willen de samenwerking
verder uitbouwen. Zo zal het naschoolse
aanbod bijvoorbeeld steeds meer worden
afgestemd op wat op school tijdens de lessen
is behandeld of gemaakt. We willen er ook
naar toe dat door het hele gebouw dezelfde
regels en afspraken gelden en dat alle
medewerkers er op dezelfde wijze mee
omgaan. Dat is alleen maar duidelijk voor
kinderen en ouders.

