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Schoolbestuur de Vier Windstreken    contact:     06-12713686 

Schoolbestuur De Groeiling   info@kckoningskwartier.nl 

Stichting Quadrant 

 

 

Dinsdag 26 maart hebben we een informatie avond gehouden over kindentrum 

Koningskwartier; dé plek voor opvang en onderwijs (basisschool) in de wijk Koningskwartier. 

Het was een mooie opkomst en wij hopen dat u een goede avond gehad heeft. 

In deze eerste nieuwsbrief staat de informatie die wij die avond hebben gegeven aangevuld 

met antwoorden op vragen die door de aanwezigen zijn gesteld. 

De belangstelling  voor ons kindcentrum is groot. Na het inventariseren van de 

aanmeldformulieren zien we dat we met goed gevulde groepen kunnen beginnen. 

Heeft u die avond (of via de mail of website) het formulier ingevuld dan kunt u deze week een 

telefoontje verwachten van één van de kwartiermakers Riekelt, Annemarie of Chanine. Zij 

kunnen uw persoonlijke vragen beantwoorden en voor het schooldeel eventueel een afspraak 

maken voor het inschrijven van uw kind(eren).  

Mocht u n.a.v. deze nieuwsbrief interesse hebben in ons kindcentrum en u nog geen formulier 

op die avond ingevuld heeft, dan kunt u ons mailen info@kckoningskwartier.nl of een 

aanmeldformulier invullen via onze website www.kckoningskwartier.nl. Wij nemen dan contact 

met u op.  

Op de informatieavond vroegen wij aan de aanwezigen: “wat vindt u belangrijk in de opvang”. 

Dit waren de reacties uit de zaal: 

       

 

 

Dezelfde vraag werd gesteld over het 

onderwijs 

Hiernaast de reacties uit de zaal: 
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Wat is een kindcentrum? 

• Onderwijs en opvang op 1 plek waarbinnen 

optimaal wordt samengewerkt.  

• Samen werken vanuit 1 visie, 1 team en 1 

plan. 

• Doorgaande ontwikkelingslijn 0-13 

• Onderwijs en opvang op maat 

• Communicatie tussen professionals, 

begeleiders en ouders vergemakkelijkt, 

ouders hoeven maar 1 organisatie te 

benaderen als het gaat om hun kind.  

 

Hoe zijn wij samen één? 

• Elk kind is uniek 

• Veiligheid, respect, ruimte 

• Samen voor het kind 

• Doorlopende leerlijn 0 - 13 

• Overleg binnen het team van het kind 

centrum ( met toestemming van ouders) 

• Ontwikkelingsgericht werken 

• Kind–volg-systeem 

• Programma’s/methodes 

• Spelend leren/ lerend spelen 

• Uitwisseling van pedagogisch medewerkers 

en leerkrachten, één team, we kennen 

elkaars werk 

 

Wat levert het op? 

• Soepele overgang brengt rust en ruimte 

• Kinderen kennen het gebouw 

• Vertrouwde gezichten, veilig gevoel 

 

Praktische informatie opvang 

Kinderdagverblijf (0-4 jaar) 7.30uur tot 18.30uur 

• Samen leren en plezier beleven 

• Groepen, spelmateriaal en 

spelaanbod aangepast op kinderen 

• Zorg en aandacht die nodig is bij 

jonge kinderen. 

Peutergroep(2,3 tot 4 jaar) 8.30uur tot 12.00uur 

(verlengd tot 13.00uur wordt geïnventariseerd of er 

vanuit u, de ouders, behoefte aan is) 

• Veilige omgeving om vanuit te 

ontdekken 

• Aandacht voor taal, begrippen en 

thema’s. 

• Goede voorbereiding basisschool 

Buitenschoolse opvang (4 tot 13 jaar) 7.30uur– 8.30 

uur en vanaf einde schooltijd tot 18.30uur 

• Vrije tijd op een leuke manier invullen 

• Ruimte en aandacht voor de talenten 

van kinderen 

• Ontspannen activiteiten is vaak 

‘informeel leren’ vanuit de gedachte 

spelend leren / lerend spelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

10 Beloften aan het kind 
 

In ons kindcentrum werken wij met energie 

en aandacht voor ieder kind. Dat doen wij 

als één team. 

Wij beloven jou en je ouders of verzorgers 

daarbij: 

 

1. Je een goede basis mee te geven 

voor je volgende stap door je te laten 

spelen, te leren lezen, rekenen, 

schrijven en je mening te vormen. 

2. Je te helpen ontdekken wie je bent en 

beter te worden in datgene waar je al 

goed in bent. 

3. Je steeds uit te dagen om ook 

moeilijkere dingen te proberen en 

nieuwe stappen te zetten. 

4. Je mee te geven om zorgzaam te zijn 

voor anderen en voor je omgeving. 

5. Je te laten groeien in het samen 

spelen en werken met anderen. 

6. Je fantasie te ontlokken om op ideeën 

te komen en mooie dingen te maken. 

7. Je te helpen om te plannen en te leren 

leren, zodat je zelf beter kunt kiezen 

hoe en wanneer je iets gaat doen. 

8. Wij zullen hierbij onze uiterste best doen 

om te voorkomen dat je gepest wordt: 

natuurlijk hoort daarbij dat je zelf ook 

niet pest. 

9. Wij zullen steeds de nieuwste 

technieken en inzichten gebruiken, om 

je zo goed mogelijk voor te bereiden 

op de wereld van morgen. 

10. En wij zullen er alles aan doen om je 

met plezier terug te laten kijken op je 

tijd bij ons in ons kindcentrum. 

 

 

Zo ben je goed voorbereid op je 

volgende school en je verdere leven! 

 

 

 



 

 

Praktische informatie onderwijs 

• Groep 1-2 

• Er is een breed aanbod. Van de 

poppenhoek tot beginnende geletterdheid. 

• Het kleuteronderwijs sluit aan op groep 3 en 

verder. 

• De inhoud van het onderwijs sluit aan op de 

ontwikkeling van kleuters. 

• Groep 3-4 

• groep 3 legt accent op leren lezen. 

• groep 4 zal de basis van groep 3 met grote 

sprongen uitbreiden. 

• Start uw kind komend schooljaar in groep 4 

dan zit hij/zij natuurlijk dat jaar daarna bij ons 

in groep 5. 

De school groeit met de kinderen mee. 

• Groep 5 en hoger 

• Bij voldoende aanmeldingen openen wij ook 

een hogere groep. 

• Nogmaals: de kinderen van groep 4 worden 

het schooljaar daarna groep 5 op onze 

school 

• Continurooster (Schooltijden) 

• Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

start schooldag om 8:30 uur einde schooldag 

om 14:30 uur  

• De kinderen lunchen (met ook buitenspelen 

daarbij) op school met/in hun eigen klas. 

• Woensdag start schooldag 8:30 uur en 

eindigt de schooldag om 12:15uur. 

 

21ste-eeuwse vaardigheden  

Wij leiden kinderen op voor de toekomst. De 

vaardigheden die kinderen dan nodig hebben 

worden 21ste -eeuwse vaardigheden genoemd.  

Deze 21ste -eeuwse vaardigheden verwerken wij in 

ons onderwijs om zo de kinderen zo goed mogelijk 

voor te bereiden op de wereld van morgen. 

De 21ste -eeuwse vaardigheden vragen het 

volgende van kinderen: 

• creativiteit,   

• kritisch denken,  

• samenwerken,  

• ICT-geletterdheid,  

• sociale vaardigheden,  

• probleemoplossend vermogen 

• communicatie 

 

Wij werken klassikaal en kindgericht.  

Wij volgen de ontwikkeling van uw kind en stemmen 

daar het niveau op af. Zo wordt er in de eigen groep 

op verschillende niveaus gewerkt. Ons digitaal 

lesmateriaal past zich aan op het niveau van het 

kind. 

Het onderwijs wordt gegeven vanuit methodes. De 

21ste -eeuwse vaardigheden zijn een belangrijk 

onderdeel in de dagelijkse lessen.  

 

 

De teamleden 

Wij werven de leerkrachten en pedagogisch 

medewerkers intern binnen onze stichtingen. 

Zo kennen wij de teamleden en weten wij 

waarvoor ze staan. Op deze manier kunnen 

we binnen een nieuw kindcentrum de 

kwaliteit waarborgen. De eerste 

leerkrachten, Annika en Marie-Elise zijn 

inmiddels al aangenomen en zijn volop 

betrokken bij het vorm geven van het 

kindcentrum. 

 

Contact met ouders 

Wederzijdse betrokkenheid en een goede 

dialoog is belangrijk, omdat wij elkaar nodig 

hebben bij de ontwikkeling van uw kind. We 

gaan samen zorgen voor optimale 

omstandigheden voor de ontwikkeling van 

uw kind. 

Daarbij is het contact met  u als ouders of 

verzorger belangrijk Wij doen dat op de 

volgende momenten die gelden voor zowel 

opvang als onderwijs. 

 

• Verschillende contact momenten 

• Brengen/ophalen 

• Kennismakingsgesprek 

• Wengesprek 

• Voortgangsgesprek 

• Eindgesprek 

• Extra gesprek VVE 

• Ouders kunnen altijd een 

gesprek aanvragen 

• Ouderbijeenkomsten 

• Ouderbijeenkomsten 

onderwijs 

• Ouderbijeenkomsten opvang 

• Ouderbijeenkomsten kind 

centrum  

• Oudercommissie / klankbordgroep 

 

Oproep! 

We zouden graag zo snel mogelijk een 

klankbord groep willen starten met ouders 

die mee willen denken over het 

kindcentrum. Zo kunnen wij goed luisteren 

en aansluiten bij de wensen van de ouders. 

Heeft u interesse geeft u zich dan op door 

ons te mailen, we nemen dan zo snel 

mogelijk contact met u op. 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meest voorkomende vragen uit de zaal tijdens de informatie bijeenkomst: 

 

Wat betekent een interconfessionele school? 

Wij zijn een kindcentrum met een christelijke identiteit. Wij combineren zowel onze katholieke als 

protestant-christelijke achtergrond. De normen en waarden die wij onze kinderen meegeven komen 

hieruit voort. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren zorgzaam te zijn en respect te hebben voor 

anderen. Wij vieren de christelijke feestdagen en gebruiken een methode voor de godsdienst- en 

levensbeschouwingslessen. Wij staan open voor kinderen met allerlei achtergronden. En laten onze 

kinderen kennismaken met andere opvattingen en religieuze invalshoeken. Samen met ouders en 

leraren zullen we in de school hier verder vorm aan geven. Wij willen met deze interconfessionele 

identiteit ons onderscheiden van de andere scholen in Zevenhuizen. Er zijn immers al een openbare en 

protestants-christelijke school in Zevenhuizen. 

 

Waar komt  KC Koningskwartier precies? 

De tijdelijke huisvesting komt naast de Willem Alexanderlaan, in het midden van het braak liggende stuk 

grond aan de linkerkant. 

 

Wordt er ook Engels gegeven? 

We willen Engels geven vanaf groep 1-2. Bij het jonge kind gaat dit spelenderwijs en via liedjes. 

We zijn nog met elkaar in overleg om de peutergroep hier ook in mee te laten draaien. 

 

Is er een mogelijkheid voor flexibele kinderopvang? 

Wij richten geen flexibele opvang in. Dit doen we om pedagogische en praktische redenen. Bij flexibele 

opvang dreigt opvang over te gaan tot ‘oppassen’, waarbij kinderen af en toe in een onze omgeving 

zijn. Het gevolg is dat ze dan erg moeten wennen, waar geen tijd voor is omdat ze niet structureel komen. 

Daarbij is flexibele opvang duur. Als kinderen niet komen staat er een plek ‘leeg’. Dat is ook niet prettig 

voor ouders die wel een structurele plek willen. 

 

Haalt de BSO ook kinderen op bij de andere scholen in Zevenhuizen? 

Ja. De BSO is ook toegankelijk voor kinderen die op een andere school zitten. Die zullen worden 

opgehaald / begeleid naar BSO Koningskwartier. 

 

Gaat de BSO ook samenwerking aan met andere instanties zoals sportclubs? 

Ja, dat zullen wij zeker proberen. Op de BSO wordt een actief programma met activiteiten gevoerd 

waarbij ontspanning centraal staat, maar waar spelenderwijs ook van geleerd wordt. Activiteiten die 

verbonden zijn aan bijvoorbeeld sport en cultuur dragen daar goed aan bij. 

 

Moet je van opvang èn onderwijs gebruik maken op kindcentrum Koningskwartier? 

Nee. Deelname aan het opvanggedeelte staat los van het onderwijsgedeelte. Als u alleen gebruik wilt 

maken van de opvang kan dat (uw kind zit op een andere school). Als u alleen van de school gebruik 

wilt maken omdat u geen opvang nodig hebt kan dat ook. Kinderen die bij kindcentrum 

Koningskwartier naar school gaan hebben wel voorrang voor het opvanggedeelte. 

 

 

 

 


