
Lokaal verbonden

Een toekomstgerichte samenwerking met het basisonderwijs

Onze samenwerking met het basisonderwijs heeft op diverse plekken binnen Voorburg, Leidschendam en Den Haag (Leidschenveen) 
verder vorm gekregen. Mooie nieuwe initiatieven hebben het licht gezien en waar we al met elkaar samenwerken is dit 
verder geïntensiveerd. Voorop staat steeds de doorgaande ontwikkellijn van kinderen van 0 tot 13 jaar, waar mogelijk in een 
integrale voorziening. Vlietkinderen werkt samen met de schoolbesturen Panta Rhei, Haagsche scholen, de Montessori school in 
Leidschenveen en Lucas onderwijs. De banden met het bestuur en de scholen van Lucas onderwijs zijn het afgelopen jaar verder 
aangehaald en de samenwerking is geïntensiveerd. 

Er zijn in de samenwerking tussen de verschillende basisscholen en Vlietkinderen mooie  initiatieven ontstaan op grote en 
minder grote schaal. Te denken valt aan de realisatie van- en samenwerking in een integraal kindcentrum, het ontwikkelen en 
realiseren van gezamenlijke (groene) speelterreinen, het samenwerken in een 0-groep (peuters en kleuters), tot het detacheren 
van pedagogisch medewerkers naar de basisschool.

Een paar hoogtepunten:

- De teams van Integraal Kindcentrum (IKC) Balans - leerkrachten, pedagogisch medewerkers en leidinggevenden werken  
 steeds intensiever samen. Kennis wordt gedeeld, nieuwe initiatieven ontplooid. Er worden ruimtes over en weer gebruikt  
 en gedeeld. Professionals op het gebied van de opvang van jonge kinderen zoeken de aansluiting bij hun collega’s in de  
 kleutergroepen van het onderwijs. 

- Basisschool Emmaus en Kindcentrum de Kajuit zijn zodanig verbouwd dat de school en het kindcentrum nu één gebouw  
 vormen wat de samenwerking op allerlei gebieden ten goede komt. Op deze locatie delen school en opvang intensief  
 – binnen en buiten schooltijd -  dezelfde vierkante meters. Daarnaast is er een gezamenlijk initiatief gaande om de   
 buitenruimte te vergroenen; zand, water, natuurlijke klauterplekken en veel beplanting.

- De samenwerking tussen basisschool Trampoline en Vlietkinderen heeft een enorme verdiepingsslag gemaakt op   
 inhoudelijk gebied. De plannen voor de bouw van een IKC voor kinderen van 0 tot 13 jaar liggen klaar maar zonder dit  
 nieuwe gebouw is integrale samenwerking al bijna een feit. In 2018 wordt ‘Kindcentrum Trampoline’ gelanceerd, compleet  
 met een eigen logo en beeldmerk. 

- Basisschool Pius X en Vlietkinderen zijn ook hard op weg naar de vorming van een IKC, de plannen voor een gezamenlijk  
 gebouw zijn gepresenteerd aan omwonenden. Ook qua inhoud van de samenwerking zijn er stappen gezet. De planning  
 voor realisatie van de nieuwbouw van het IKC is 2020. 

In bovengenoemde samenwerkingsverbanden maakt de clustermanager deel uit van een gezamenlijke overlegstructuur waarin 
opvang en onderwijs beiden vertegenwoordigd zijn. 
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Sluiten, openen, verplaatsen en overnemen

Als organisatie sta je voor keuzes, bijvoorbeeld, is de vraag in de markt zodanig dat het openen van een ‘stand-alone’ locatie 
verantwoord is? Of, is deze locatie nog rendabel? Of, kunnen we deze locatie beter ergens anders huisvesten? En, is het interessant 
om te investeren in een overname? Al deze vraagstukken vragen om marktonderzoek, goed financieel management, draagvlak, 
maar ook om wendbaarheid en flexibiliteit.

Ontwikkelingen die wat dat betreft genoemd moeten worden zijn:

- De sluiting van peuterspeelzaal De Boot in de wijk Damsigt te Voorburg. Medewerkers en klanten hebben – naar alle  
 tevredenheid - een nieuwe (werk)plek gevonden in andere locaties van Vlietkinderen; 

- De opening - in augustus 2017 - van naschoolse opvang RKAVV (ruim, kindvriendelijk, avontuurlijk, vrolijk, vertier) is een  
 toevoeging op het aanbod in Leidschendam. Een locatie voor kinderen van 8 jaar en ouder, gerealiseerd in samenwerking  
 met- en op het terrein van voetbalvereniging RKAVV. De nadruk van deze locatie ligt op sport en spel. 

- Naschoolse opvang Het Kraaiennest, inclusief peuterspeelzaal Peuterdam, zijn verhuisd vanuit De Tol in Leidschendam-Zuid,  
 naar Kindcentrum Splash, gelegen in het centrum in Leidschendam. Dit kindcentrum heeft hiermee alle opvangvormen in  
 huis, dag- en naschoolse opvang en peuterspeelzaal. Er heeft een uitbreiding plaatsgehad in het gebouw qua vierkante 
 meters en de samenwerking met de naastgelegen basisschool De Zonnewijzer (Lucas onderwijs) is nadrukkelijk gezocht.  
 Ook hier werken we aan een kindcentrum voor 0 tot 13 jaar.

- Om de positie van onze BSO locatie in basisschool De Lusthof te verstevigen, hebben wij peuterspeelzaal De Lusthof,  
 inclusief de medewerkers, overgenomen. Met deze overname is Vlietkinderen Kindcentrum De Lusthof ontstaan.
 


