
 
Zwolle, 9 april 2021 
 
Betreft: Kinderopvang en VSO/BSO KBS De vlieger 2 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
KBS De Vlieger 2 heeft de ambitie om door te groeien naar een kindcentrum. Wij willen graag een doorgaande 
lijn binnen de school van 0 t/m 12 jaar waarin het kind centraal staat. Ook een goed kinderopvangaanbod en 
buitenschoolse activiteiten horen hierbij. Graag informeren wij u over deze ontwikkeling in deze brief en leggen 
wij de beweegredenen uit.  
 
Andere opzet  
Op dit moment is er een externe partner die de peutergroep en buitenschoolse opvang in onze school 
organiseert. Stichting Catent heeft naast onderwijs ook een eigen kinderopvangorganisatie. Wij gaan 
onderzoeken op welke wijze wij de kinderopvang, peutergroep en de buitenschoolse opvang op een andere 
manier kunnen vormgeven. Voor de leeftijdsgroep 0 t/m 4 jaar zullen wij hierin gebruik maken van de expertise 
van een externe kinderopvang. Wij denken dat wij op deze wijze een betere doorgaande lijn van 0 t/m 12 jaar 
krijgen binnen onze school.  
 
Kindcentrum 
Een kindcentrum heeft vele voordelen. Er is een gezamenlijke visie op de manier waarop kinderen leren en 
ontwikkelen. Het kindcentrum biedt onderwijs en opvang en een mooi aanbod van sport, muziek of spel. De 
leerkrachten, pedagogisch medewerkers en onderwijsassistentes zijn straks één team.  
Er kan gebruikt worden gemaakt van de verschillende ruimtes in en om de school.  
 
Ontwikkelen met plezier 
Allereerst vinden we het belangrijk dat uw zoon en/of dochter het fijn heeft bij ons. Zowel op school als op de 
opvang moet het veilig en vertrouwd voelen en moet er een goede sfeer zijn. We werken straks met één team, 
zodat er een soepele overgang is tussen school en opvang. 
Door kinderopvang en onderwijs beter op elkaar af te stemmen binnen het kindcentrum is het mogelijk vanaf 
de jongste levensjaren al samen met u als ouder te werken aan de ontwikkelingslijn van uw kind. Hierdoor is 
het mogelijk beter in te spelen op de specifieke behoefte en aan te sluiten bij interesses.  
 
Leren leven is een kunst 
Wij zijn een Kivaschool. Al onze medewerkers zijn gecertificeerd. Deze lijn trekken we door naar de opvang. De 
Kiva aanpak gaat daar ook gelden. Ook de pedagogisch medewerkers worden Kiva geschoold. 
Doordat het één organisatie is kunnen we als team elkaar versterken, wordt er zo nodig een plan van aanpak 
geschreven voor zowel school als opvang en wordt de zorg gecoördineerd door onze intern begeleiders. 
 
Samen staan we sterk 
Samen is een belangrijk woord op De Vlieger 2. Samen met onze toekomstige kinderopvangpartner willen wij 
graag een kindecentrum neerzetten waar kinderen, ouders en collega’s met veel plezier naartoe gaat. We 
willen een opvang waarbij we een laagdrempelig contact hebben met ouders, zij ons makkelijk weten te vinden 
met vragen en we samen zorgen dat ieder kind het fijn heeft. 
 
Jij staat aan het stuur 
Op De Vlieger 2 praten we graag met kinderen. We hebben een leerlingenraad die meepraat over het 
onderwijs. Zij worden ook gevraagd mee te praten over de opvang. Welke activiteiten moeten er zeker 
aangeboden worden? Welke materialen missen er? Welke afspraken vragen meer aandacht? Enzovoorts…..  
 
  



 
 
De aankomende periode gebruiken we om onze visie om te zetten in een strategisch plan. Graag peilen wij de 
behoefte aan kinderopvang en buitenschoolse opvang. Vandaar dat we u via Forms enkele vragen willen 
stellen. Wilt u de vragenlijst invullen? 
 
Link vragenlijst 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking. In een volgende brief komen wij bij u terug op het vervolg van het 
proces.  
Mochten er eerder vragen zijn, dan hoor ik het graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het team van KBS De Vlieger 2 
 
John Berendsen 
Directeur KBS De Vlieger 2 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pS2Hd1ErcE-H5GeSJw1XbxOyi4MNF5JPoCQvtjTUxkxUMThQUjI2WDVKUTJVUVhHU0hSM0c3RVRMNy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pS2Hd1ErcE-H5GeSJw1XbxOyi4MNF5JPoCQvtjTUxkxUMThQUjI2WDVKUTJVUVhHU0hSM0c3RVRMNy4u

