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Met de carnaval voor de deur beleven we kleurrijke en gezellige dagen in Mierlo-Hout. We hossen,
zingen, dansen en vieren samen mooie tradities. Met zo’n 115 kinderen lopen we a.s. zaterdag mee
met de optocht in Mierlo-Hout. Sommige carnavalsvierders feesten in de komende dagen nog even
door, anderen gaan een andere invulling aan de vakantie geven. Allemaal genieten. Voor dat dat
zo ver is praten we u even bij over de ontwikkelingen m.b.t. het nieuwe kindcentrum Mierlo-Hout.

Onderzoek schooltijden en arrangementen
Op dit moment loopt onder ouders en medewerkers het onderzoek voor schooltijden en aanbod
arrangementen / activiteiten. De vragenlijst kan tot uiterlijk 4 maart ingevuld worden. Daarna zal
met de MR-en van de drie scholen de uitkomst besproken worden en voortgang worden bepaald.
Het streven is om voor de meivakantie de schooltijden voor het nieuwe kindcentrum vast te stellen.

Bouwen aan het nieuwe kindcentrum
In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over de uitgangspunten voor de verdere
uitwerking van plannen voor het nieuwe kindcentrum in Mierlo-Hout. Het nieuwe kindcentrum is een
plek voor ontmoeten, ontwikkelen en ontdekken.
Spelen, leren, sport, muziek, creativiteit, techniek, specifieke ondersteuning; het hoort er allemaal
bij. We vinden het heel gewoon dat je alles in en rond het kindcentrum kunt doen.
Dit alles vraagt een eigentijdse voorziening voor kinderen van 0 -13 jaar, waar in een doorgaande lijn
en vanuit één team samen gewerkt wordt aan de brede ontwikkeling van kinderen.
Er is een programma van eisen opgesteld, en over een aantal zaken is nog overleg. Zoals bekend is
duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt in het IHP, dit wordt dan ook nog nader uitgewerkt. Op
basis van het definitieve programma van eisen kan de architect starten met verdere uitwerking van
ontwerp.
Het nieuwe kindcentrum krijgt een nieuwe naam en huisstijl. Een flexgroep bestaande uit ouders en
medewerkers gaan hier samen met een communicatieadviseur en vormgever de eerste stappen in
zetten.

Tijdelijke huisvesting
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven is tijdens het vernieuwbouwproces van ons nieuwe
kindcentrum nodig dat sommige kinderen tijdelijk ergens anders les krijgen. Hiervoor worden
hoogwaardige en goed ingerichte units ingericht. We vinden het belangrijk dat we aan alle kinderen
optimaal onderwijs kunnen blijven bieden, ook in een tijdelijk onderkomen. Hoe het er precies uit
komt te zien, waar tijdelijke huisvesting gerealiseerd wordt en wie er gebruik van gaat maken, wordt
in het voorjaar van 2019 duidelijk.

Dorpsplein Mierlo-Hout
Gelijktijdig met de ontwikkeling van het nieuwe kindcentrum heeft een samenwerkingsverband van
Savant Zorg, QliQ Primair Onderwijs, Woningstichting Compaen, de Wijkraad en de
Ondernemersvereniging Mierlo-Hout de ambitie om het dorpshart te vernieuwen. Het afgelopen jaar
hebben een aantal verschillende partijen om tafel gezeten en is een eerste reeks ideeën verzameld
vanuit de gedeelde visie: het dorpshart verbindt mensen, functies en sferen.
Nu is het tijd om een volgende, verkennende, stap te maken. Dat betekent enerzijds een verdere
concretisering van en anderzijds nieuwe ideeën en aandachtspunten een plek geven in het proces.
Om hierover in gesprek te gaan is op 11 maart voor direct betrokkenen een bijeenkomst
georganiseerd over het nieuwe dorpshart. Hoe kijkt u aan tegen de bereikbaarheid van de plek, de
verkeersveiligheid, de voorzieningen en de stedenbouwkundige structuur, om enkele elementen te
noemen. Heeft u concrete ideeën? Suggesties? Bijzondere aandachtpunten? We horen ze graag.
Wij nodigen u van harte uit om op 11 maart, van 19:00-21:00 uur op locatie Woonzorgcentrum
Alphonsus aan de Hoofdstraat in Mierlo-Hout.
U kunt zich aanmelden via Alex Sievers, alex@dorpspleinmierlohout.nl
Zie ook de uitnodiging in de bijlage.

Onderwijskundige ontwikkelingen
Vanuit het ambitiedocument “actief leren” geven we vorm en inhoud aan onze onderwijskundige
visie en ontwikkeling. Naast het verwerven van basis kennis en vaardigheden, heeft het nieuwe leren
betrekking op het versterken van eigenaarschap en betrokkenheid, en het ontwikkelen van
vaardigheden als samenwerken, reflectie en plannen.
Onderwijs, opvang en zorg worden straks vanuit één kindgericht plan aangeboden. Op dit moment
werken we aan een doelenboek 0 -13 jaar, waarin op verschillende ontwikkelingsgebieden de basis
kennis en vaardigheden zijn uitgewerkt. In de komende studiedag op 26 maart gaan we kijken hoe
we de doelen kunnen vertalen naar kind ontwikkelplannen.

Bezoek wethouder
Woensdag 13 februari zijn wethouder Dortmans en een aantal beleidsmedewerkers op bezoek
geweest bij het kindcentrum Mierlo-Hout in ontwikkeling. Kinderen, ouders, en medewerkers van de
scholen, Korein en KluppluZ hebben verhalen en dromen gedeeld, die we samen hebben over het
nieuwe integraal inclusief kindcentrum. De wethouder en haar gevolg toonden zich erg enthousiast
en betrokken bij alle ontwikkelingen. Het was een hele waarde(n)volle ochtend!

Planning
Omdat altijd de kwaliteit voorop staat is deze planning niet in steen gebeiteld. Dat betekent dat
onderdelen op deze planning tussentijds kunnen wijzigen. In iedere nieuwsbrief leest u de meest
recente versie. Zo bent u altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
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Graag verwijzen we u naar onze website www.kc-mierlohout.nl
Mochten er n.a.v. deze informatie vragen of opmerkingen zijn, dan nodigen wij u van harte uit om
deze te delen met de directie van school. Dit kan door binnen te lopen, maar ook telefonisch of via
email naar info@kc-mierlohout.nl

