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Stichting Nuwelijn en Muzerij op weg naar Kindontmoetingscentra
- visiedocument najaar 2012
Visie Stichting Nuwelijn en Muzerij
Nuwelijn is een stichting voor katholiek basisonderwijs met zes scholen in de gemeente Gilze en
Rijen. Stichting Peuterspeelzalen Muzerij exploiteert zes peuterspeelzalen binnen de gemeente
Gilze-Rijen. Sinds 2010 bieden beiden stichtingen vanuit één organisatie educatie en onderwijs
van hoge kwaliteit. Ons doel is om talenten van kinderen optimaal te ontwikkelen in een veilige,
uitdagende en inspirerende omgeving. In deze veilige sfeer werken gemotiveerde professionals
continu aan de ontwikkeling en het leren van de peuters en de basisschoolleerlingen. Wij doen
dat met respect en verantwoordelijkheid voor en door alle betrokkenen: de kinderen, hun
ouders/verzorgers, het personeel en ons bestuur.
Wij zien ouders als educatieve partners bij het verwezenlijken van onze missie voor de kinderen.
Daarnaast vinden we het belangrijk om goed samen te werken met onze ketenpartners in
opvang en educatie. Immers, wij werken allen aan hetzelfde doel, de ontwikkeling van kinderen.
De ontwikkeling van kinderen betekent voor Nuwelijn/Muzerij een optimale ontwikkeling en
excellente leeropbrengsten, rekening houdend met individuele talenten van ieder kind. Wij
stimuleren dat kinderen nieuwsgierig zijn, initiatief tonen, zelfredzaam zijn en
verantwoordelijkheid nemen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen en
emotioneel vrij, hetgeen uit hun houding en gedrag blijkt.
Wij zijn van mening dat een goede aansluiting tussen de voorschoolse educatie en de
onderbouw van de basisschool en tussen binnenschoolse en buitenschoolse activiteiten de
optimale ontwikkeling van kinderen nog beter kan ondersteunen. Nu Nuwelijn en Muzerij deel
uitmaken van dezelfde organisatie krijgt de doorgaande ontwikkelingslijn vanuit de voorschoolse
naar de vroegschoolse educatie goed vorm. In de komende jaren willen we ook de
samenwerking met onze ketenpartners structureel vorm geven, door het inrichten van
Kindontmoetingscentra.
Kindontmoetingscentra
In de komende periode zal elke basisschool van Nuwelijn op gaan in een
Kindontmoetingscentrum waar ook de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang deel van uit
maakt. Op sommige locaties zal ook kinderdagopvang 0 – 4 jarigen worden aangeboden. Met
onze Kindontmoetingscentrum ondersteunen we ouders bij de combinatie van hun werk- en
zorgtaken door voor hen passende dagarrangementen in onderwijs en opvang te bieden.
Naast opvang zullen er ook naschoolse activiteiten worden aangeboden op het vlak van sport,
cultuur of educatie. Voorzieningen voor opvoed- en opgroeiondersteuning of jeugdhulpverlening
kunnen desgewenst ook een plek krijgen binnen het Kindontmoetingscentrum.
We streven er naar onze Kindontmoetingscentra te vestigen in aantrekkelijke, kindvriendelijke,
multifunctionele gebouwen. Waar dit niet mogelijk is zoeken de we naar mogelijkheden om
onderwijs en opvang en naschoolse activiteiten in elkaars nabijheid te organiseren. Op deze
wijze kunnen kinderen een vloeiende overstap maken tussen onderwijs, ontspanning en opvang
en gaat er niet te veel tijd verloren met verplaatsingen en vervoer. Ouders kunnen er gerust op
zijn dat kinderen hun dag doorbrengen in een veilige en uitdagende omgeving.
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Kindontmoetingscentra in de praktijk
Met Kindontmoetingscentra wil Stichting Nuwelijn/Muzerij een bijdrage leveren aan het
onderwijs van de toekomst in een wereld die voor ouders en kinderen steeds complexer wordt.
De concrete uitwerking zal op elke locatie een eigen kleur krijgen. De wensen van ouders spelen
daarbij een belangrijke rol. De samenwerking tussen een team van school en peuterspeelzaal en
haar ketenpartners in de opvang en naschoolse activiteiten zal ook leiden tot een
locatiespecifieke inkleuring van de samenwerking. Maar voor alle locaties geldt dat de
medewerkers als één team samenwerken vanuit gezamenlijk gedragen kernwaarden,
pedagogische visie en visie op het belang van de samenwerking met ouders en omgeving.
De waarde voor kinderen
In het Kindontmoetingscentrum kan het kind de wereld spelend ontdekken. Spelen en leren
gaan op een natuurlijke manier in elkaar over. Het Kindontmoetingscentrum biedt kinderen een
bredere kijk op de wereld dan de bekende omgeving van thuis. Kinderen kunnen samen
ontdekken wat hun plek daarin is. De behoeften van het kind op sociaal emotioneel, educatief,
cultureel en sportief gebied staan centraal. De leerkrachten en pedagogisch medewerkers van
onderwijs en opvang volgen daarin één lijn.
Het Kindontmoetingscentrum biedt kinderen een veilige en vertrouwde omgeving. Dit wordt
bevorderd door dat alle professionals werken vanuit dezelfde pedagogische visie. Dat biedt
kinderen duidelijkheid en houvast. De medewerkers van onderwijs en opvang stemmen ook hun
aanpak en begeleiding op elkaar af. Kinderen die een speciale aanpak of begeleiding nodig
hebben ondervinden deze steun zowel in opvang als onderwijs. Doordat er vloeiende
overgangen mogelijk zijn tussen opvang- en onderwijsactiviteiten kan beter aangesloten worden
bij het bioritme van de kinderen.
De waarde voor ouders
Ouders kunnen een bewuste keus maken voor het Kindontmoetingscentrum dat aan sluit bij hun
wensen ten aanzien van opvoeding, opvang en onderwijs. Zij kunnen er vervolgens van op aan
dat het pedagogisch klimaat gedurende de hele dag hetzelfde is. Ook kunnen ze er van op aan
dat hun kinderen een divers activiteitenaanbod krijgen aangeboden, dat aansluit bij hun
behoeften gedurende de dag en bij hun talenten en capaciteiten.
Het Kindontmoetingscentrum biedt ouders één loket waar ze zowel onderwijs als opvang kunnen
regelen. Wanneer er in de thuissituatie iets speelt waar school en opvang rekening mee moeten
houden hoeven ouders hun verhaal maar één keer te vertellen.
Naar ouders willen we klantgericht werken om hen te helpen de opvang voor hun kinderen goed
te regelen. Dit uiteraard binnen de kaders van onze personele en financiële mogelijkheden.
Daarnaast willen we in het Kindontmoetingscentrum ook actief samenwerken met ouders als
educatieve partners. Dit doen we vanuit onze pedagogische visie, onze educatieve
uitgangspunten en de kernwaarden uit ons strategisch beleidsplan. Met ouders gaan we
daarover graag in gesprek.
De waarde voor medewerkers
Binnen het Kindontmoetingscentrum werken opvang-, educatie- en onderwijsmedewerkers in
een team samen. Binnen dit team hebben zij elk hun eigen verantwoordelijkheden: wat apart
moet, wordt apart georganiseerd, wat samen kan doen we graag samen. Voor medewerkers op
het Kindontmoetingscentrum is het prettig dat zij gemakkelijk kunnen overleggen met de
medewerkers van andere disciplines over de aanpak en begeleiding van kinderen. Het geeft rust
voor de kinderen dat professionals een lijn trekken. Dat heeft zijn weerslag in de groep,
waardoor het voor medewerkers ook prettig werken is.
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Dat binnen het Kindontmoetingscentrum meer kwaliteiten onder één dak zitten kan voor
iedereen een win-win situatie opleveren. Doordat duidelijk is wie welke kwaliteiten heeft en wie
waarvoor verantwoordelijk is, ontstaat er een betere onderlinge afstemming. Omgekeerd willen
we elkaar kunnen ondersteunen waar het kan en uitwisselbaar zijn.
De waarde voor de samenleving
Met onze kindontmoetingscentra willen we ook een maatschappelijke functie hebben. In een
kleine kern kan het Kindontmoetingscentrum de leefbaarheid bevorderen. In een buurt of wijk
kan het Kindontmoetingscentrum zich ontwikkelen tot centraal ontmoetingscentrum. Het
Kindontmoetingscentrum zou op termijn ook uit kunnen groeien tot spin in het web van
buurtvoorzieningen.
Met onze Kindontmoetingscentra kunnen we aanvullend en ondersteunend zijn aan de
samenleving. Daarin willen we flexibel zijn, we willen mee bewegen binnen onze kaders. We
willen zaken uit de samenleving filteren en/of versterken.
Het Kindontmoetingscentrum zal ook meerwaarde bieden voor leveranciers, hulpverleners en
dienstverleners. Er is één loket, men hoeft ook maar met één organisatie over de diensten te
overleggen. Dat is effectiever en scheelt overlegtijd.
Een gefaseerd traject
In de periode 2013 tot 2016 zullen al onze scholen geleidelijk omgevormd worden van
basisscholen naar kindontmoetingscentra. We doen dat in een gefaseerd traject, te starten met
twee pilotscholen in de kernen Molenschot en Hulten. De andere basisscholen kunnen gebruik
maken van de ervaringen van deze voorlopers. Ons plan is om de Kindontmoetingscentra
telkens met de ingang van een nieuw schooljaar van start te lagen gaan.
- 2013: Start Kindontmoetingscentra met de Gerardus Majella en de Sint Anna
- 2015: Start Kindontmoetingscentra met Sint Jozef en De Brakken (mogelijk eerder,
afhankelijk van het bouwproces)
- 2016: Start Kindontmoetingscentra met De Bolster en de Burgemeester van Mierloschool
Op korte termijn
De voorbereidingen voor het Kindontmoetingscentrum in Molenschot zijn al in volle gang. Omdat
we daar geen vaste kinderopvangpartner hebben gaan we onderzoeken of we de kinderopvang
zelf ter hand kunnen nemen, uiteraard binnen de financiële mogelijkheden van Nuwelijn/Muzerij
en van de ouders. De behoefte bij ouders aan kinderopvang/bso zal daarvoor doorslaggevend
zijn.
In Hulten hebben we in 2011 samen met een externe kinderopvangpartner, Stichting Muzerij en
de Gerardus Majellaschool een vernieuwd gebouw betrokken. Omdat onze kinderopvangpartner
op afzienbare termijn de samenwerking gaat beëindigen onderzoeken we nieuwe wegen om
kinderdagopvang 0 – 4 en buitenschoolse opvang 12 aan te blijven bieden.

Meer informatie over de visie van Stichting Nuwelijn en Muzerij op de Kindontmoetingscentra:
dhr. G. Miltenburg, voorzitter college van bestuur Stichting Nuwelijn, 0161-232154.
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