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Werelds onderwijs!

• Gemeente Uitgeest besloot niet 1 kindcentrum, maar 2 nieuwe kindcentra te bouwen voor de kinderen en  
 ouders van Uitgeest.

• Kindcentrum Cornelis werd ontworpen, kreeg zijn nieuwe naam en alle voorbereidingsprocessen voor de  
 realisatie werden doorlopen.

• Inmiddels wordt er volop gebouwd door aannemersbedrijf Dekker aan het nieuwe gebouw voor 
 Kindcentrum Cornelis aan de Wiekenlaan.

• Bouwkundige onderzoeken en historisch onderzoek rond het gebouw van de Binnenmeer zijn gedaan.

• Het gebouw van de Binnenmeer wordt gedeeltelijk behouden en gedeeltelijk gesloopt. Oud en nieuwbouw  
 zullen mooi in elkaar overlopen.

• Er is een transitieteam ingericht waarin ouders, leerlingen, leerkrachten en directie onder begeleiding 
 van een externe onderwijsadviseur, als ‘critical friend’ fungeren voor het lopende proces. Er zijn nu twee 
 bijeenkomsten geweest.

• De eerste ouderinformatieavond van Kindcentrum Cornelis heeft plaatsgevonden en was een 
 positieve avond.

• De klankbordavonden voor beide locaties en de informatieavond van de Binnenmeer hebben helaas door  
 ziekte, te weinig aanmeldingen en nu de nieuwe coronamaatregelen niet kunnen plaatsvinden.  We hopen 
 dat dit gezien de omstandigheden wel kan volgens de planning in februari.

• Er is een visie ontwikkeld op het onderwijs en aanbod voor de nieuwe kindcentra en de teams van de drie  
 scholen werken gezamenlijk aan de uitwerking daarvan. Hiervoor is een samenwerking aangegaan met  
 onderwijsadviesbureau Interzin.

• Er zijn nieuwe samenwerkingspartners gevonden die bijdragen aan een breed aanbod; kinderfysiotherapie  
 Nelissen, Liefing Fit, Fix maakonderwijs, Cultuurcentum Heemskerk, Sportservice Noord Holland, 
 schaakdocent.

• We hebben Peutergym opgestart voor kinderen van 2-4 jaar op vrijdagochtend op locatie de Molenhoek  
 onder begeleiding van de kinderfysiotherapeut.



Waar staan we nu?

Werelds onderwijs!

• De Cornelis is in aanbouw. Verwachtte datum verhuizing  Molenhoek en Vrijburg herfstvakantie 2022.

• Er is een planning opgesteld door de gemeente voor de realisatie van de gedeeltelijke renovatie en aansluitende  
 nieuwbouw van de Binnenmeer die nu wordt gevolgd.

• Tijdens de bouwwerkzaamheden van de Binnenmeer worden de kinderen tijdelijk ondergebracht op locatie 
 Molenhoek. De richtdatum voor de verhuizing hiervoor is nu kerstvakantie 2022.
 
• De plek voor de plaatsing van noodlokalen bij de Molenhoek wordt bepaald door de gemeente.

• Logo en huisstijlontwikkeling voor Kindcentrum Binnenmeer wordt opgestart.

• De drie teams werken met elkaar door aan de inhoudelijke organisatie transitie richting kindcentra. Hiervoor 
 wordt een stappenplan gevolgd onder begeleiding van onderwijsadviesbureau Interzin. Alle studiemomenten en 
 trainingsbijeenkomsten worden hiervoor ingezet. Deze transitie is een doorlopend proces, ook nadat de nieuwe  
 gebouwen in gebruik zijn genomen.

• Er wordt een enquête opgesteld en uitgezet om de behoefte naar verschillende opvangvormen in beeld te krijgen  
 van de drie scholen. Het gaat daarbij over de VoorSchoolse Opvang,  de Peuteropvang en NaSchoolse Opvang. 
 Wij zullen de drie opvangmogelijkheden onder de vlag van Tabijn vormgeven in onze kindcentra en willen graag 
 zicht krijgen op de behoeften van ouders. Na deze inventarisatie gaan wij starten met de voorbereidingen om de 
 opvang in te richten. Start bij opening van het kindcentrum.

• Voor beide locaties wordt gewerkt aan de inrichting van het buitenterrein. Voor kindcentrum Cornelis is er een  
 werkgroep aan de slag met een externe professional op het gebied van buiteninrichting. De kinderen van beide  
 locaties worden daarbij betrokken.
 Voor de Binnenmeer ligt er een plan om het huidige landje nog rijker als speelterrein in te richten voor de  
 kinderen, waarop tevens al een financiële bijdrage is toegekend vanuit stichting Tabijn.  Het plan zal in 
 gedeelten worden gerealiseerd en de afrondende fase vindt plaats na de realisatie van de bouw.
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Waar gaan we naartoe?

Werelds onderwijs!

• Twee nieuwe kindcentra voor centrum Uitgeest, Kindcentrum Binnenmeer en Kindcentrum Cornelis.

• Gebouwen en inrichting passend bij de onderwijsvisie, ingedeeld in drie werelden op basis van de natuurlijke 
 ontwikkeling van kinderen. Vanuit ontdekken (2-6 jaar), naar onderzoeken (6-9 jaar) naar ondernemen (9-12 jaar).

• Meerdere opvangmogelijkheden onder één dag in eigen beheer. VoorSchoolse opvang (VSO), peuteropvang en 
 NaSchoolse opvang(NSO).

• Openingstijden en volledig dagaanbod van 7.00/7.30 uur tot 18.00/18.30 uur.

• (Jonge) kinderen krijgen weer meer ruimte en rust om spelend te ontdekken en ontwikkelen. De manier waarop 
 wij de ruimten inrichten, de materialen inzetten/gebruiken en kijken/luisteren naar kinderen zijn daarbij een 
 belangrijk uitgangspunt en zijn de basis voor onze visie en doorlopende leerlijn voor kinderen van 2-6jaar.

• Meer kindgericht, procesgericht en betekenisvol onderwijs. ‘s Ochtends wordt er gewerkt met de basisvakken
 rekenen, spelling en lezen. De middagen worden ingezet voor het brede aanbod ( b.v. wereldoriëntatie, kunst/cultuur, 
 techniek/programeren, koken, moestuin etc.) en zijn per wereld groepsoverstijgend en in ateliervorm  vormgegeven.

• Gedifferentieerd onderwijsaanbod voor alle kinderen in de eigen ‘wereld’ - inclusie.

• Externe  specialisten zoals bijv. vakdocenten en een fysiotherapeut zijn samenwerkende partners binnen het kindcentrum.

• Aanbod gericht op vaardigheden, kennis, kwaliteiten en plezier.

• Breed aanbod met o.a. muziek en dans, kunst en cultuur, techniek en koken.

• Gezonde school/groen.

• Bewegend leren en leren bewegen geïntegreerd in het aanbod. Wij bewegen ter ondersteuning van het leren, 
 wij leren om te bewegen, we bewegen omdat dit gezond is voor het lichaam/brein en het helpt de motoriek 
 van kinderen te ontwikkelen.

• De 17 duurzaamheidsdoelen van de VN verankerd in ons ‘wereldsonderwijs’. Deze krijgen een plek in ons 
 thematische aanbod en de wereldoriënterende vakken.

• Onderwijs waarbij kinderen zich kunnen ontwikkelen tot zelfredzame een zelfbewuste wereldburgers.

• Ouderparticipatie in het onderwijs/opvang aanbod door inzet/bijdrage expertise ouders.

• Wereldsonderwijs! Kijk op en volg mee op www.wereldsonderwijs.nl.

• Voortdurend proces naar een passend en goed toekomstbestendig breed aanbod voor kinderen en hun ouders.
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