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Dromen, durven en doen
kinderen ontwikkelen zich in Mierlo-Hout
Dat was het thema van de studiedag op maandag 1 oktober 2018 voor medewerkers van de QliQ
scholen en Korein. Het was niet de eerste keer dat we in gesprek gingen over het nieuwe
kindcentrum, en de dromen en ambities krijgen dan ook steeds meer vorm. Samen met partner
Korein willen we een eigentijds kindcentrum realiseren waar ieder kind welkom is.
We dromen van een nieuw kindcentrum waar alles voor kinderen aanwezig is. Waar je samen leert
en speelt. Vanuit hoge ambities en dat wat er al aan input lag vanuit verschillende bijeenkomsten
met ouders en kinderen, zijn we met medewerkers aan de slag gegaan met de verschillende aspecten
van het nieuwe kindcentrum. De meest belangrijke vraag is steeds; Waar worden onze kinderen
gelukkig van? Welke bagage geven we ze om als gelukkig en verantwoordelijk burger in deze
voortdurend veranderlijke wereld te staan? En wat betekent dat voor de inrichting van ons nieuwe
kindcentrum?
Het nieuwe kindcentrum moet wat medewerkers betreft een plek zijn waar je vanuit een rijke en
uitnodigende omgeving uitgedaagd en gestimuleerd wordt je talenten te ontdekken en ontwikkelen.
Een kindcentrum waar kinderen en hun ouders welkom zijn. Een vertrouwde plek, midden in de wijk,
waar je elkaar kunt ontmoeten en samen kunt leren en spelen. Een plek waar synergie gevoeld
wordt tussen onderwijs, opvang en zorg.

Drie keer O
In ons nieuwe kindcentrum staan drie O ’s centraal:
Ontwikkelen
Het gemiddelde kind bestaat niet. Dus hoef je niet allemaal hetzelfde te kunnen, want iedereen
ontwikkelt zich anders. In het nieuwe kindcentrum mag je jezelf zijn, en krijg je de bagage mee die je
nodig hebt om een goede start te maken in de maatschappij.
Ontdekken
Kinderen willen al doende ontdekken, voortdurend nieuwe ervaringen opdoen en hun grenzen
verleggen. Hun nieuwsgierigheid prikkelen in een uitdagende omgeving; dat is onze belangrijkste
opdracht. De omgeving is zo ingericht dat deze uitnodigt om op onderzoek uit te gaan.
Kinderen doen dat op hun eigen manier, met vallen en opstaan en in hun eigen tempo.
Ontmoeten
Kinderen ontwikkelen zich met elkaar in een omgeving waar volop gelegenheid is om samen op te
trekken. In het nieuwe kindcentrum werken kind, ouders en professionals samen. Het kindcentrum is
voor iedereen een vertrouwde plek waar je samen leeft, leert en speelt.
Het nieuwe kindcentrum is een plek voor iedereen, en samen maken we een nieuwe werkelijkheid.
We zijn hierin met elkaar onderweg. Voortdurend zijn we met alle betrokkenen in dialoog over de
dromen en verdere realisatie van ambities. Met kinderen, ouders en medewerkers worden er
bijeenkomsten georganiseerd waarin belangrijke input wordt opgehaald voor de verdere uitwerking
van onze ambities. Op basis van alle input gaan we een koersdocument schrijven waarin onze missie
en visie verder worden uitgewerkt.

Meedenkgroep
Speciaal voor ouders die met ons mee willen denken over bovenstaande visie en uitgangspunten en
hoe we deze kunnen realiseren in ons nieuwe kindcentrum organiseren we een avond op
maandag 19 november van 19.30 – 21.30 uur. Het is een avond waarin we in kleine groepen
interactief met elkaar in gesprek gaan over de thema’s huisvesting, breed aanbod & expertise en
arrangementen.
A. Huisvesting:
Hoe ziet de ideale omgeving en inrichting van KC Mierlo-Hout er uit als ziet als ontmoeten,
ontwikkelen en ontdekken zichtbaar zijn? Zowel binnen als buiten.
B. Breed aanbod & Expertise
Wat willen we betekenen voor het kind? Welk aanbod sluit aan bij de ontwikkelingsbehoefte
van het kind? Wat vraagt dat voor professionals en specialisten die samen werken binnen het
nieuwe kindcentrum?
C. Arrangementen
Het nieuwe kindcentrum wil voorzien in een breed aanbod van kinderopvang, buitenschoolse
opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Van welke arrangementen zou u als
ouder graag gebruik maken? Hoe ziet een ideale dag voor uw kind op het KC Mierlo-Hout er
uit? Hoe kunnen we op een dag ouders “ontzorgen”?

