
MISSIE
Samen bouwen 
aan een toekomst 
vol uitdaging!
IKC Oudkarspel is een plek waar alle kinderen 
uit Oudkarspel kunnen opgroeien onder één 
dak.  Centraal daarbij staat toekomstgericht en 
innovatief onderwijs en opvang met aandacht 
voor talentontwikkeling, zodat de kinderen goed 
voorbereid een uitdagende toekomst tegemoet 
gaan. Hiervoor is lef nodig. Lef om over uitdagin-
gen in de toekomst na te denken en vooruitstre-
vend onderwijs en opvang aan te bieden. Lef om 
talenten bij zowel kinderen als medewerkers te 
ontdekken en tot bloei te laten komen. Lef om 
dit alles samen, in verbinding, te realiseren.

“



VISIE

SAMEN
• Personeel werkt binnen het IKC als één team.
• IKC heeft een centrale aansturing  met een 

heldere organisatiestructuur waarbinnen taken en 
verantwoordelijkheden duidelijk zijn.

• De centrale aansturing is gericht op samenwerking 
en afstemming.

• Uitwisseling van personeel tussen kinderopvang en 
onderwijs wordt vormgegeven.

• Medewerkers van opvang en onderwijs kennen 
elkaars werkgebied en elkaars talenten.

• Ouderbetrokkenheid en -participatie zijn onderdeel 
van de cultuur in het IKC.

• In de IKC-raad werken ouders en medewerkers 
van opvang en onderwijs samen. Zij adviseren en 
denken mee m.b.t. beleidsmatige zaken. Zij worden 
om de twee à drie maanden geïnformeerd over de 
huidige stand van zaken.

• In de IKC-ouderverenigingen werken ouders en 
medewerkers van opvang en onderwijs samen om 
interne (feestelijke) activiteiten te organiseren.

• Het IKC werkt samen met relevante organisaties 
in de buurt.

TOEKOMSTGERICHT
• Dag-arrangementen binnen het IKC sluiten op 

elkaar aan, zowel organisatorisch als inhoudelijk.
• Binnen het IKC wordt gewerkt met één loket 

voor ouders.
• Communicatie vanuit het IKC naar ouders is 

gecentraliseerd, relevant, tijdig en helder.
• Gezamenlijk gebruik van ruimtes binnen het IKC 

is mogelijk en goed georganiseerd.

TALENTONTWIKKELING
• Het IKC heeft een aanbod voor kinderen van 

0 tot 12 jaar om talenten te kunnen ontdekken 
en ontwikkelen.

• Talenten van kinderen, medewerkers en ouders 
worden ingezet om een breed aanbod in 
talentontwikkeling te kunnen organiseren.

DOORGAANDE LIJNEN
• Binnen het IKC worden doorgaande lijnen op zowel 

pedagogisch als cognitief gebied ontwikkeld.
•  De visie van het IKC wordt door alle medewerkers 

gekend en gedragen.
• Binnen het IKC is de overdracht bij de overgang van 

opvang naar onderwijs uitstekend geregeld.
•  Inhoudelijk aanbod van de opvang en het onderwijs 

is op elkaar afgestemd.
•  De directie en de medewerkers van IKC 

Oudkarspel onderzoeken of in de toekomst een 
aanbod voor kinderen na de basisschoolleeftijd 
wenselijk is.

KIJK VOOR DE UITGEBREIDE OMSCHRIJVING
OP ONZE WEBSITE!


