IKC WOENSDRECHT
Motto
Samen spelend en lerend groeien!

Missie
Ons kindcentrum wil ieder kind van baby tot puber optimale ontwikkelkansen bieden door samen te
spelen en leren. Zo willen we bereiken dat kinderen hun eigen toekomstdromen kunnen waarmaken
en een waardevolle bijdrage kunnen gaan leveren aan een steeds veranderende samenleving.

Visie
Ons kindcentrum is een ontmoetingsplek met een gezamenlijk aanbod vanuit één pedagogische visie
en één team met een doorgaande lijn tussen opvang, onderwijs en ontspanning.
Wij zijn kindvolgend en sluiten aan bij de natuurlijke ontwikkelkracht van kinderen.
Wij leren kinderen vanuit verwondering en daarom bieden we een stimulerende omgeving waarin ze
volop kunnen ontdekken en onderzoeken.
Wij geven kinderen gaandeweg steeds meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor hun eigen
leerproces, voor elkaar en voor de wereld om hen heen. Zo groeien kinderen stapsgewijs tot kritische
en positieve wereldburgers.

Kernwaarden
Geborgenheid
Ieder kind voelt zich veilig en uitgedaagd om in zijn/haar eigen tempo te groeien. Door enerzijds rust
en een heldere structuur en anderzijds individuele aandacht voor ieder kind, waarborgen wij de
emotionele en sociale geborgenheid.
Gezond
Wij leveren een bijdrage aan het gezond opgroeien van kinderen en het aanleren van gezond gedrag.
Dit doen we door de nadruk te leggen op gezonde voeding, veel beweegmomenten gedurende de
dag, een uitdagende buitenspeelomgeving en sportactiviteiten.
Groen
Door natuurbeleving tijdens spel- en lesmomenten maken we kinderen bewust van de waarde en het
belang van het voortbestaan van de natuur en leren we hen zorg te dragen voor het milieu.
Vanuit eigen verantwoordelijkheid maken we duurzame keuzes t.a.v. gebouw, energie, inrichting en
materialen.
Samen
Wij stimuleren sociale verbondenheid en groepsgevoel.
Samen met ouders zijn we verantwoordelijk voor de opvoeding en educatieve ontwikkeling van hun
kind.
We werken intensief samen met andere organisaties rondom het kind (zoals CJG, logopedisten en
TWB) en kiezen voor verbinding met lokale verenigingen en organisaties.

Eigen wijs
We leren kinderen zelf verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces en bereiden ze zo voor op
een snel veranderende samenleving waarin permanent leren noodzakelijk is.
Door zelfreflectie laten we kinderen de kracht van hun eigenheid ontdekken: Dit ben ik, dit kan ik,
hier ben ik trots op en hier wil ik in groeien.
Net als de kinderen zijn ook onze medewerkers voortdurend in beweging om eigen kwaliteiten te
verhogen en in te zetten via continue verbeteren aan de kwaliteit van ons kindcentrum.

IKC Woensdrecht in de praktijk:
Om bovenstaande kernwaarden in de praktijk te brengen is gekozen voor een integraal kindcentrum
waar ruimte is voor:








kinderen in de leeftijd 0 t/m 2 jaar: (maximaal 8 kinderen)
kinderen in de leeftijd van 2 t/m 4 jaar: (maximaal 32 kinderen in de ochtend en 16 kinderen
in de middag verdeeld over twee ruimtes (uitgaande van de verwachting dat de overheid
opvang voor 2 t/m 4 jarigen gedeeltelijk bekostigt));
Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 t/m 12 jaar: maximaal 44 kinderen verspreid
over verschillende multifunctionele ruimtes (bijv. sport, koken, muziek- of yogalessen etc.);
Basisonderwijs voor kinderen in de leeftijd 4 t/m 12 jaar: 12 stamgroeplokalen voor 300
leerlingen;
Een speelzaal voor de jongste kinderen en een gymzaal voor de oudere kinderen;
Een uitdagende, groene buitenomgeving waar kinderen kunnen spelen en leren in de natuur.

De kern van ons gebouw vormen de 4 speel/leerpleinen, die in verbinding staan met de
stamgroeplokalen en de ruimtes voor de dagopvang. Elk plein heeft een eigen accent passend bij de
leeftijdsgroep: voor de jongste kinderen ligt het accent op spel en creativiteit, terwijl de oudere
kinderen er ontdekhoeken en uiteenlopende werkplekken hebben om te werken aan eigen of
groepsdoelen.

