
Beste  ouders  en  verzorgers,

Het  gaat  hard.  Nog  even  en  het  hoogste  punt  van  ons

nieuwe  gebouw  in  De  Kri jgsman  is  bereikt .  Oftewel :  het

dak  gaat  erop.  En  daar  zi jn  we  bli j  mee.

Intussen  werken  vele  werkgroepen  aan  al ler lei  zaken

die  belangri jk  zi jn  om  het  Kindcentrum  op  1  januari

2022  te  laten  openen.

In  deze  nieuwbrief  geven  wij  ju l l ie  een  doorki jk je  naar

een  aantal  zaken  die  momenteel  achter  de  schermen

plaatsvinden.  

Met  vr iendel i jke  groet ,

Team  KC  Muiderkr ing

HET DAK GAAT EROP!
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DE 5  O'S VAN KINDCENTRUM MUIDERKRING

KC Muiderkring onderscheidt zich van andere scholen en kindercentra door het integrale

karakter. Aan de achterkant van de organisatie werken drie stichtingen zeer nauw samen om

aan de voorkant één voorziening te kunnen zijn. Eén voorziening voor kinderen van 0 tot 12

jaar. En daarmee ook een plaats waar het 'samen' centraal staat: bij het spelen, bij het leren en

bij het leven. 

"KC  Muiderkring:  een  plaats  waar  'samen '

centraal  staat"

Vijf O's staan centraal in het kindcentrum: ontwikkeling, onderwijs, opvang, ontmoeting en

opvoeding. Hierdoor ontstaat een totaalaanbod waarmee recht gedaan kan worden aan

verschillen tussen kinderen. Vanuit de 5 O's ontstaan ook mogelijkheden gericht op volledige

dagarrangementen. De dag begint dan met voorschoolse opvang, gevolgd door een normale

schooldag van 8:30 u tot 14.15 u. Daarna starten de activiteiten die horen bij de naschoolse

opvang. Bijvoorbeeld in de kookstudio, in het creatief atelier of op de speelplaats. Daar waar

verbinding tussen de verschillende programma-onderdelen mogelijk en wenselijk is, gaat het

gebeuren. Het accent zal daarbij liggen op brede ontwikkeling in een aangename en veilige

omgeving. Op de volgende pagina's gaan we dieper in op de 5 O's en de dagindeling.

KC Muiderkring

Samen spelen, samen leren, samen ontwikkelen



KC Muiderkring: werken vanuit de 5 O's

KC Muiderkring

Ontwikkeling KC Muiderkring staat voor brede ontwikkeling voor ieder kind van nul tot twaalf jaar oud.
Ieder kind is anders en mag zijn wie het is. Voor, tijdens en na schooltijd wordt een breed,
toekomstbestendig en uitdagend programma aangeboden. Natuurlijk is goed leren lezen,
spellen en rekenen hierbij belangrijk. Maar ontwikkelen is breder, dus is er volop aandacht
voor sport, kunst en cultuur, techniek en ict-gebruik. Binnen dit aanbod wordt zoveel
mogelijk verbinding gezocht met de directe omgeving, de wijk en de samenleving. Zo
ontstaat een bruisende open leeromgeving voor alle kinderen. Een omgeving die kinderen
uitdaagt om te leren en te ontwikkelen en waar ze zich veilig en thuis voelen.

KC Muiderkring biedt confessioneel en openbaar onderwijs dat flexibel georganiseerd is in
units, thuisgroepen en (jaar)instructie-groepen. Bij de vakgebieden waarbij het nodig is,
krijgen de leerlingen uitleg in kleinere instructiegroepen gekoppeld aan het eigen niveau. 
Bij andere vakgebieden wordt juist de verbinding gezocht met oudere of jongere kinderen.
Hiermee ontstaan mogelijkheden om van en met elkaar te leren, bijvoorbeeld begeleid door
een vakleerkracht of onderwijsassistent. Ondersteuning en begeleiding zijn belangrijke
onderdelen van de onderwijsaanpak. Daarnaast is er veel aandacht voor het zoveel mogelijk
zelfverantwoordelijk maken van de kinderen voor het eigen leren. Leerlingen die zich
eigenaar voelen van hun eigen leerproces zijn namelijk gemotiveerder, leren met meer
plezier en boeken betere resultaten.

KC Muiderkring is een kindcentrum met uitgebreide opvangmogelijkheden in de vorm van
een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Het buitenschoolse
aanbod sluit nauw aan bij de thema’s die binnen het kindcentrum aan de orde zijn en vormt
zo een belangrijk onderdeel van de ononderbroken ontwikkelingslijn voor kinderen van nul
tot twaalf jaar. In het dagprogramma gaan onderwijs en opvang naadloos in elkaar over.
Ruim voor schooltijd opent het Kindcentrum en vervolgens zijn er activiteiten tot ruim na
schooltijd. Om een gevarieerd dagprogramma te kunnen bieden, zijn in het gebouw
bijvoorbeeld een kookstudio, een kinderrestaurant, een techniekwerkplaats en creatief
atelier terug te vinden.

KC Muiderkring is een belangrijk centrum voor ontmoeting binnen de eigen leefomgeving.
Ontmoeting met andere kinderen, maar ook met buurtgenoten uit andere leeftijdsgroepen.
Het woord samen staat hierbij centraal. Het gaat om samen spelen, samen leren en samen
leven. Jezelf ontwikkelen doe je namelijk niet alleen, maar altijd in verbinding met
anderen. Het Kindcentrum staat in directe verbinding met iedereen die een bijdrage wil en
kan leveren aan deze ontmoeting.  In de eerste plaats gaat het natuurlijk om kinderen en
hun ouders. Maar daarnaast geldt dat ook voor mensen uit de buurt, ondernemers, experts  
op allerlei terreinen en organsiaties, die op wat voor een manier dan ook hun steentje bij
willen dragen.

KC Muiderkring staat voor de kracht van samenwerking bij het ontwikkelen en opvoeden.
In zeer nauwe samenwerking realiseren de onderwijsbesturen Talent Primair, ASKO en
opvangpartner SKBNM een integrale educatieve voorziening, afgestemd op kinderen van
nul tot twaalf jaar. Er wordt daarbij gewerkt vanuit één pedagogische visie en aanpak. Dit
gebeurt door een sterk en professioneel team, in nauwe samenwerking met ouders en
verzorgers. Zij zijn allemaal belangrijke partners bij het opvoeden en het creëren van een
goed, passend en uitdagend ontwikkelaanbod.

Onderwijs

Opvang

Ontmoeting

Opvoeding



Een dag op KC Muiderkring

KC Muiderkring

... uur

... uur

... uur:
Het Kindcentrum gaat

open en de kinderen 
voor de voorschoolse 
opvang en dagopvang

arriveren. 8.30 uur:
De school begint en alle
kinderen gaan naar hun eigen
thuisgroep. Hier wordt samen
de dag geopend, onder
begeleiding van de
mentorleerkracht.9.00 uur:

Het rekenblok start.
De kinderen krijgen instructie

op hun eigen niveau. Hierna
werken ze zelfstandig aan de

taken.

10.00 uur:
Na het blok is er pauze. Er
wordt fruit gegeten en de
kinderen gaan samen  naar
buiten.

10.30 uur:
Het taal/leesblok start. De

leerlingen krijgen instructie op
eigen niveau. Hierna werken

ze weer zelfstandig aan de
taken.

12.30 uur:
In de middaguren is er

aandacht voor de creatieve
vakken en wereldoriëntatie.

Dit gebeurt in de unit.

12.00 uur:
Rond deze tijd wordt er
samen gegeten en een frisse
neus gehaald. Er is
begeleiding op de
speelplaats.

13.45 uur:
De schooldag wordt samen
afgesloten in de eigen
thuisgroep, onder leiding van
de mentorleerkracht. Er wordt
terug- en vooruitgeblikt.14.15 uur:

De schooldag eindigt. Sommige
kinderen gaan direct naar huis.

Andere blijven in het
Kindcentrum en gaan

deelnemen aan de activiteiten
van de buitenschoolse opvang.

... uur:
Het Kindcentrum sluit en
de laatste kinderen
worden opgehaald. De
gevarieerde dag zit erop.
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Het kindcentrum zijn we samen!

KC Muiderkring gaat ontstaan vanuit een samenwerking tussen heel veel partijen. De uitvoering

is uiteraard aan het team, de kinderen en de ouders. Zij gaan dagelijks samen aan de slag met

samen spelen, leren en leven. In werkgroepen wordt momenteel de start van het kindcentrum

voorbereid. Een voorbereiding waarbij het heel belangrijk is dat alle betrokkenen kunnen

meepraten. Want zo maken we er samen wat moois van.

"Het  kindcentrum  zijn  we  samen:  kinderen,

team  en  ouders"

Binnenkort komt de nieuwe website online. Daarnaast zullen we ook vaker nieuwsbrieven

versturen en zullen we ook informatieavonden of vragensessies organiseren. Dit alles met de

bedoeling de band tussen ouders, belangstellenden en ons nieuwe kindcentrum te versterken.

Het starten met Kindcentrum Muiderkring is een groot en mooi project, waar veel schouders

onder gezet worden. Bij deze bedankt voor uw betrokkenheid.

KC Muiderkring

Online klankbord- en vragensessie


