‘We zijn trots op onze daadkracht!’

Oss is
kindcentrum
rijker

peuterleidster, leerkracht en ouders. Voor

Tekst Karin van Breugel

‘We willen dat kinderen tussen 2 en 13 jaar zich zonder drempels, in een
doorgaande lijn kunnen ontwikkelen’, zegt Jeanne van der Wouw, een

kinderen die naar de bso gaan, vindt een
vergelijkbaar gesprek plaats. ‘Die gesprekken
zijn voor ouders efficiënt en geven hen veel

van de initiatiefnemers van kindcentrum De Verbinding. De CED-Groep

vertrouwen’, aldus Jeanne.

begeleidde de totstandkoming.

De Verbinding wil óók de verbindende schakel
zijn met de wijk, waar vrij veel mensen met
weinig draagkracht wonen. Daarom worden
uiteenlopende buitenschoolse activiteiten georganiseerd waaraan alle kinderen uit de wijk

Eigenlijk is de basis voor De Verbinding al zo’n

andere studiedagen en begeleidde werkgroe-

kunnen meedoen, zoals een cursus typen,

tien jaar geleden gelegd, toen het peuterwerk

pen. Inmiddels werken bso, peuterwerk en

sport en een blazersklas. Voor de bekostiging

en de onderbouw allebei Piramide gingen

school vanuit eenzelfde visie en pedagogisch

kunnen ouders terecht bij Stichting Leergeld.

gebruiken. Daarmee is het balletje gaan rol-

kader. Dat zorgt voor veiligheid en duidelijk-

len. Er ontstond meer samenwerking en het

heid. Ook werken alle betrokkenen steeds

Belemmerende regelgeving

peuterwerk en de bso vestigden zich uiteinde-

gelijktijdig aan een thema. Trudel Ketelaars,

Onlangs opende kindcentrum De Verbinding

lijk in hetzelfde gebouw.

leerkracht van groep 1 en 2: ‘We kiezen

officieel haar deuren. Marije: ‘Ik ben trots op

De drie organisaties werkten weliswaar sa-

samen de thema’s en bereiden een geza-

onze samenwerking en daadkracht. We zijn

men, maar toch ontstond behoefte aan meer

menlijke opening en afsluiting voor. Doordat

het gewoon gaan doen en hebben de hobbels

structuur en afstemming. ‘Anders kan de sa-

je aan dezelfde thema’s werkt, krijg je een

genomen die we onderweg tegenkwamen.

menwerking snel vervluchtigen, dan blijft het

doorgaande lijn en meer verdieping.’

Dat is heel mooi.’

te vrijblijvend. Daarom wilden we graag een

Marije Zeger, manager van bso De Schaeps-

Toch is er nog veel te wensen. Zo zijn bouw-

kindcentrum oprichten. Mede dankzij een ge-

kooi: ‘Bij de bso gaat het om vrijtijdsbesteding

kundige aanpassingen in het gebouw nodig

meentelijke subsidie konden we onze droom

en zijn kinderen op een praktische manier

voor een onbelemmerde doorgang tussen

realiseren’, vertelt Jeanne van de Wouw,

aan de slag met de thema’s. Bijvoorbeeld

bso, peuterwerk en school. Ook zouden

directeur van basisschool De Nieuwe Link.

door een uitstapje naar een winkel, station of

betrokkenen graag combinatiefuncties

kinderboerderij. Of ze knutselen verkeersbor-

introduceren en meer mogelijkheden hebben

Aanmodderen

den voor het verkeersproject op school. Die

voor gezamenlijke activiteiten met peuters en

De drie partners gingen op eigen kracht en

wisselwerking is interessant.’

kleuters. Dit laatste wordt belemmerd door
de strenge regelgeving van de GGD.

vol enthousiasme aan de slag. ‘De gedrevenheid was groot, maar na een half jaar

Zorgvuldige overdracht

Jeanne: ‘Als Kindcentrum kun je op verschil-

‘‘aanmodderen’’ kwamen we erachter dat we

Peuterwerk en school gebruiken beide

lende niveaus functioneren. Op het hoogste

het nooit zouden redden zonder professio-

observatiesysteem KIJK!, dus ook op dat

niveau is er sprake van één organisatie; daar

nele ondersteuning. Er waren zóveel prikkels

gebied is er nu een doorgaande lijn. Trudel

is De Verbinding één niveau van verwijderd.

en ideeën. We hadden iemand nodig om het

benadrukt de waarde daarvan: ‘De onder-

Dat is voor dit moment het maximaal haalba-

proces te stroomlijnen’, zegt Jeanne. De keus

bouwleerkrachten krijgen van de peuterleid-

re. De regelgeving in Nederland loopt gewoon

viel op Simon van der Meer, onderwijsadvi-

sters de rapporten en registraties van KIJK!

nog niet in de pas met de realiteit.’

seur van de CED-Groep. Jeanne: ‘Simon heeft

Zo zie je waar de ontwikkeling van een kind

ons geholpen om te focussen, af te bakenen,

hiaten heeft, wat het kind moeilijk vindt of

koers te zetten en op het pad te blijven. Hij

waarin het voorloopt. Daar kun je dan direct

heeft steeds gezorgd dat we op het juiste

op inspelen. De bso gebruikt weliswaar geen

moment de goede dingen deden.’

KIJK!, maar we bespreken de kinderen wel
met hen. De pedagogisch medewerker van de

Vlnr: Esther van den Boog, Jeanne van de Wouw en Trudel Ketelaars
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Gezamenlijke thema’s

bso loopt ook regelmatig bij ons binnen. De

Om daadwerkelijke samenwerking op de

lijnen zijn kort.’

werkvloer tot stand te brengen, werd Simons

Ook ouders profiteren van de samenwerking.

collega, onderwijsadviseur Ester van den

Als het kind naar school gaat, vindt bijvoor-

Boog ingeschakeld. Zij organiseerde onder

beeld een ‘driehoeksgesprek’ plaats met de

Meer weten?
Simon van der Meer
s.vandermeer@cedgroep.n
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