
Op weg naar een Kindcentrum  

Projectgroep: Om te 
komen tot vorming van een 

Kindcentrum is er o.a. een 

projectgroep opgericht.  

Deze projectgroep bestaat uit de volgende mensen: 

Jeroen van Loon en Annelies de Waal (Foxkidzz)  

Cindy Poppe en Christien d’Hondt (‘t Poppeke) 

Emile Eshuis  (RPCZ) 

Charlotte Piessens ,  Wendy Boënne  en Godfried Blaeke 

(‘t Getij)  

De projectgroep is afgelopen donderdag voor het eerst 

bij elkaar geweest. Tijdens deze constructieve bijeen-

komst zijn  een aantal  zaken aan de orde gekomen. Als 

startpunt hebben we de vragen/thema’s meegenomen uit 

bezoeken aan andere IKC’s, geordend en geclusterd met 

het volgende resultaat:   

Why? Waarom vormen we een (I)KC? Pedagogische vi-

sie Waarom? In relatie tot de kinderen. Moreel kompas., 

identiteit en waarden. 

Andere te onderzoeken onderwerpen; mogelijk voor nog 

te vormen werkgroepen: 

Doorgaande lijn 0 tot 12 jaar : VVE: doorgaande lijn  0 tot  

13 jaar (loopt reeds) 

Concept: Visie op leren ,7u tot 7u , tussenschoolse op-

vang, schooltijden , naschoolse aanbod/naschools le-

ren en wat betekent dit voor ouders? 

Personeel: Talenten benutten, passie, aansturing, or-

ganisatorisch overleg, financiën, teamvorming  

Partners:Gemeente/ ondersteuning zorg/welzijn, 

dorp ,kinderen/ouders 

Financiën: op korte en lange termijn  

De trip naar Finland zal gebruikt worden als bron om 

eventueel nog ideeën bij te stellen  
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Dit informatiebulletin  dient als eenduidig communicatiemiddel om alle medewerkers  van 

de ketenpartners ‘t Poppeke, Foxkidzz en ‘t Getij op de hoogte te houden van de stappen 

die we aan het zetten zijn of gaan zetten richting  het vormen van een kindcentrum.   

Woensdagmiddag 13 april  van 13.00-

16.00 uur a.s. zullen we met alle mede-

werkers een gezamenlijke Kindcentrum-

middag hebben. We zullen dan de defini-

tieve aftrap geven en een start maken  met  

why? and what ? De project-
groep zal deze invulling voorbereiden. De  

(eerder) geplande VVE studiebijeenkomst 

zal worden verzet. 

Richtdatum:   we zijn voornemens om het kindcentrum Kloosterzande formeel per 1 augustus 

2017 van start te laten gaan.   

Communicatie:  naast communicatie 

via dit infobulletin zullen we regel-

matig ouders, kinderen en externen 

meenemen in communicatie. Dit is 

een vast onderdeel van de project-

groepvergadering 

Organisatie van het proces: 

Stuurgroep: hierin zitten een 3 tal bestuurders van de 

ketenpartners. Zij sturen op hoofdlijnen het proces 

aan.  

Projectgroep: hierin zitten een 7 tal mensen vanuit de 

verschillende ketenpartners. Ze worden ondersteund 

door  een RPCZ medewerker. Betty de Jaeger is hier-

mee gestart. Zij draagt binnenkort het stokje over aan 

Emile Eshuis.  

Werkgroepen: het ligt in de lijn van de verwachtingen 

dat er nog werkgroepen worden opgericht om bepaal-

de zaken verder uit te diepen.   Deelname hiervoor  is 

mogelijk  voor alle medewerkers.  

Bestuurders van de ketenpartners  tekenen 

deze maand een intentieovereenkomst. Hierin 

worden afspraken vastgelegd over de inhoude-

lijke procesroute , financiële afspraken etc.  

Het proces moet uiteindelijke leiden tot een 

samenwerkingsovereenkomst  KINDCENTRUM  

Kloosterzande  


