Samenwerkingsdocument

Kindcentrum te Rutten
In dit samenwerkingsdocument spreken de vertegenwoordigers van de het Kindcentrum met elkaar de
intentie uit, om zich te committeren aan gemaakte afspraken en onderschrijven zij de gezamenlijke visie
en doelstellingen. Dit document geldt voor de periode van januari 2015 tot januari 2017. Voor 1 januari 2016
wordt deze tussentijds geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Voortijdige wijzigingen worden in
de Stuurgroep Kindcentra Noordoostpolder besloten.

Onze visie

Onze doelen

Samenwerken en thuisnabij
Het Kindcentrum te Rutten biedt een plek voor kinderen
van 0-12 jaar en hun ouders en maakt het dorp aantrekkelijk.
Het Kindcentrum draagt bij aan de saamhorigheid in het
dorp. Via het Kindcentrum willen we de sociale samenhang
in het dorp bevorderden en activeren.

•	Het Kindcentrum is vanuit het wij-gevoel en samen optrekken de
spil in het dorp. Kinderen doen met elkaar ervaringen op. Dit kan zowel
binnen de instellingen als erbuiten.

• We bieden kinderen structuur en veiligheid onder deskundige
begeleiding. Daardoor kunnen zij zich optimaal ontwikkelen.

In het dorp biedt het Kindcentrum voor kinderen een breed
verrijkingsaanbod ten behoeve van hun ontwikkeling en een
optimale ontplooiing in een veilige omgeving. De aandacht
voor identiteit blijft gewaarborgd. Ouders hebben keuzemogelijkheden in onderwijs- en pedagogische concepten.
Medewerkers werken samen, zijn deskundig en maken
gebruik van elkaars expertise.

• Er is overdracht tussen ouders- consultatiebureau- kinderopvang,

Ons profiel

•	We werken integraal samen binnen een kleinschalige netwerkorgani-

Gemeenschap en verrijking
Gemeenschapszin vinden we belangrijk. Het Kindcentrum
is als basisvoorziening een spil in het dorp voor kinderen van
0-13 jaar en hun ouders en maakt het dorp aantrekkelijk. Het
Kindcentrum draagt bij aan de saamhorigheid in het dorp. Via
het Kindcentrum willen we de sociale samenhang in het dorp
bevorderden en activeren. Tevens willen we een breed aanbod
bieden t.a.v. dagarrangementen en sluitende zorg en zal worden omschreven in een zorg-document. Het profiel sluit aan
bij de dorpsvisie waarin Rutten als een kindvriendelijk en
energiek dorp wordt omschreven.

Onze ambitie

• Kinderen stromen soepel door van voorschoolse voorziening naar school.
Daarom werken we aan een doorgaande lijn in onderwijs en opvoeding,
waarbij wij een gezamenlijke doorlopende zorgstructuur aanbieden.

satie waarin de coördinatie geregeld is, we inhoudelijk afstemmen en gebruik maken van elkaars materialen, faciliteiten en personeel en waarin we
een pedagogisch en educatief partnerschap met ouders aan gaan.
Alle kinderen van 2-4 jaar die dat nodig hebben maken gebruik van VVE.

• In het Kindcentrum wordt gewerkt met VVE concepten.
•	We hebben optimale openingstijden van 7.00 tot 18.30 uur, waarbinnen een continu rooster van het onderwijs meerwaarde kan bieden.

• De combinatiefunctionaris levert een bijdrage aan het brede aanbod.
• Er wordt ingezet op een doorgaande ontwikkelingslijn van 0-13 jaar,

Goede kwaliteit
Bij de ambitie van samenwerken willen we de lat hoog
leggen. Zo dicht mogelijk bij elkaar en zo weinig mogelijk
barrières. De samenwerking is een netwerkorganisatie.
Het Kindcentrum biedt in het dorp, een gecombineerd en
integraal pakket van voorzieningen voor kinderen en hun
ouders. De belangen liggen aan de onderkant: de kinderen
en het dorp.

Ondertekening d.d. 					
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met het accent op 0-6 jaar.

Ja, ik doe mee!

Peuterspeelzaal
SPN De Draaitol
Mevr. Janet van Sinderen,
pedagogisch medewerker

Kinderopvang 0-12 jaar
Alles Kids
Mevr. Jeske de Haan,
leidinggevende

