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Groeien doen we samen 

 

1. Visie op samenwerken 

De St. Dominicusschool en BSO Oog in Al werken samen: 

- om kinderen te stimuleren in hun brede ontwikkeling en hen continuïteit te kunnen bieden in 

een herkenbare en veilige omgeving; 

- zodat ouders kunnen rekenen op een gelijkgestemde omgeving voor onderwijs en opvang die 

ruimte biedt aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen en  

- om de kennis en ervaring van alle medewerkers te benutten en daarmee een verrijking en 

verdieping van het aanbod te kunnen realiseren.  

 

In deze samenwerking zien we elkaar als gelijkwaardige partners. 

2. Missie 

In ons Kindcentrum leveren wij een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen tot autonome, 

zelfredzame, verantwoordelijke, zelfbewuste wereldburgers. 

3. Gezamenlijk geformuleerde pedagogische, onderwijskundige visie: visie op ontwikkelen 

We willen elk kind optimaal stimuleren in zijn brede ontwikkeling. We sluiten daarbij aan bij de 

behoeften en mogelijkheden van elk kind. 

We willen een doorgaande ontwikkellijn realiseren voor de kinderen van 4 tot 13 jaar van het 

Kindcentrum door te werken met dezelfde thema’s en gezamenlijke activiteiten en vanuit dezelfde 

waarden. We willen tevens gezamenlijk en structureel de ontwikkeling van de verschillende 

ontwikkelingsgebieden van elk kind volgen en extra ondersteuning/uitdaging aanbieden waar nodig 

en gewenst. 

De professionals in het Kindcentrum hebben een voorbeeldfunctie en verzorgen een inspirerend en 

uitdagend aanbod, ieder op zijn eigen vakgebied. We maken daarbij gebruik van elkaars kennis.  

Ouders zijn hierbij onze partners in de opvoeding. Het Kindcentrum ondersteunt ouders in de 

combinatie van arbeid en zorg.  We willen ons ook verbinden met de wijk en maken hiervoor gebruik 

van partners uit de wijk.  
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Op de basisschool bieden we gedegen klassikaal onderwijs met een lesprogramma waarmee we de 

vaardigheden en talenten van ieder kind stimuleren. De nadruk ligt hier op kennis verwerven en 

oefenen1. We hanteren een open, katholieke grondslag met respect voor andere (geloofs-) 

overtuigingen.  

Bij de buitenschoolse opvang is ruimte voor ontspanning en zinvolle vrijetijdsbesteding in een 

huiselijke sfeer waar kinderen zich thuis voelen in een vaste groep: bewegen en spelen, maar ook 

voor verdieping op o.a. sportief, cultureel, creatief en technisch gebied. De nadruk ligt hier op 

participeren en ontdekken. 

4. Kernwaarden 

Het Kindcentrum is een samenleving in het klein. Kernwaarden zijn belangrijk voor de identiteit van 

de organisatie; ze bieden houvast aan de mensen en houding en gedrag worden erdoor bepaald. Die 

samenleving heeft waarden nodig die alle professionals moeten uitdragen. Deze waarden zijn 

zichtbaar in de houding van de professionals, de sfeer in het Kindcentrum en de omgang met de 

teamleden, de kinderen en de ouders. 

Vanaf de eerste dag dat uw kind het Kindcentrum bezoekt, zorgen wij dat uw kind leert, zich 

ontwikkelt, veilig voelt, samenwerkt met anderen en ontspant. Dat willen we bereiken middels de 3 

kernwaarden van het Kindcentrum:  

- Thuisgevoel 

- Autonomie  

- Respect 

                                                           

1Professor Simons onderscheidt 5 manieren van leren, zie ook www.visieopleren.nl. 
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5. Brondocumenten  

Dit eerste concept voor de gezamenlijk ontwikkelde missie en visie van het Kindcentrum is gebaseerd 

op de volgende brondocumenten: 

• Missie en visie St. Dominicusschool 

• Tekst website St. Dominicusschool, recent 

• Schoolgids St. Dominicusschool 2017-2018 

• Voel je veilig, Omgangsprotocol St. Dominicusschool, november 2005 

• Missie en Visie BSO Oog in Al, april 2010 

• Pedagogisch Beleidsplan Stichting Kinderopvang Oog in Al, april 2017 

• Stip op de Horizon BSO Oog in Al, oktober 2014 

 

 

 


