
Welkom
Informatieavond
Kindcentrum Cornelis
21 juni 2022
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Programma
SAMEN OP WEG NAAR KINDCENTRUM CORNELIS

Welke stappen hebben wij inmiddels genomen?

Start schooljaar 2022-2023

Dag van een kind binnen Kindcentrum Cornelis

Kinderopvang de Wereld

Wat gebeurt er bij en in Kindcentrum Cornelis tot kerst
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WELKE STAPPEN HEBBEN WIJ

Visieontwikkeling Wereldsonderwijs
gebouw ontworpen
Traject ‘anders organiseren’
Twee jaar onderweg met team en kinderen 
- geleidelijke overgang
Werkgroepen team
Fusietraject MR 
MR-Transitieteam- klankbordavonden- infoavonden
Informatiebrieven- website ‘wereldsonderwijs’ 
- wist je dat? - kinderbouwjournaal
Bouwtraject
Veiligheid om het kindcentrum en Geesterweg

INMIDDELS GENOMEN?



Dag van een
kind binnen 
Kindcentrum
Cornelis

04



Wereld ‘IK’
8.20 - 8.30 uur: inloop 05



Bij binnenkomst
Spel naar keuze / aanbod 
in wisselende vormen en 
samenstellingen

06



Samenkomst
en aanbod 07



Restaurant open
en spel / aanbod 08



Wandelen / 
buitenspel / 
beweegzaal

09



Lunch in 
restaurant
12.00 - 13.00 uur

10



Spel-atelier / 
buitenspel / 
beweegzaal

11



Samenkomst en 
naar huis 12

14.30 uur



Wereld ’WIJ’ 
en ‘ZIJ 13

8.20 - 8.30 uur: inloop
Jassen, schoenen, 
rugzakken



Ontmoeten en 
begroeten 14

Daginvulling: Vaste structuur 
- voorspelbaar en duidelijk



Samenkomst 
per leerjaar

15

Aan de slag met je starttaak / 
aanbod-instructie
Lezen - wat afmaken -
weektaak - kindgesprekken
Of
Start aanbod (instructie) 
rekenen of spelling.
Verwerking op zelf gekozen 
werkplek - kilometers maken.



10-uurtje
met elkaar 16

Lekker naar buiten 
en bewegen



Aanbod 
(instructie) 
rekenen of 
spelling

17

Verwerking op zelf gekozen 
werkplek - kilometers maken.



18

Lunch
Flink buiten bewegen



19



Werken vanuit 
thema’s / ateliers
Ma-di-do-vr

20

GO
Kanjertraining
Koken, techniek, drama, dans, 
kunst, muziek, moestuin



12

Naar huis



22

Aanbod vanuit het kind, niet vanuit een systeem

Groei van kind is belangrijk en dat maken we zichtbaar

Wanneer wij kinderen gelijke kansen willen bieden, zullen 
we ze ongelijk moeten behandelen

Kennis en vaardigheid hand in hand

Eigenaarschap en zelfstandigheid voor het kind



Opvang
De Wereld

23

Peuteropvang / VVE
Voorschoolse opvang
Naschoolse opvang



Inrichting / 
buitenterrein en
verhuizing

24

Open 9 januari 2023



Einde Presentatie

Werelds onderwijs!
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