
Vernieuwend kindcentrum in Gieten

In het gebouw van basisschool De Marke start maandag 18 augustus een nieuw en
innovatief kindcentrum waarin school en opvang onder één dak worden aangeboden.

Het nieuwe kindcentrum in Gieten is een samenwerkingsverband van CDS De Marke en
kinderdagverblijf PoppeJans. Het kindcentrum aan De Weegbree zal elke werkdag geopend
zijn tussen 7.00 en 18.00, waarbij De Marke onderwijs verzorgt volgens het zogenaamde
continurooster: elke dag krijgen de kinderen les van 8.30 tot 14.30. Tussen de middag blijven
de kinderen op school en lunchen samen met de leerkracht en de pedagogisch medewerker.
Deze medewerker begeleidt de kinderen ook in de voor- en naschoolse opvang.

Belangrijke rol voor de pedagogisch medewerker

De pedagogisch medewerker speelt volgens de directeur van CDS De Marke, Gerjan
Peeneman en Hennie Klasens, regiomanager skidkinderopvang, een belangrijke rol in de

nieuwe opzet. Deze medewerker is de hele dag bij de kinderen aanwezig en begeleidt ze
niet alleen in de voor- en naschoolse opvang, maar is ook onder lestijd aanwezig in de
groep. Peeneman: ‘De pedagogisch medewerker kan bijvoorbeeld tijdens de opdrachten de
kinderen in groepjes of individueel begeleiden.’ De leerkracht krijgt zo meer tijd voor
kindgesprekken en het voorbereiden en evalueren van individuele leerroutes. Vervolgens is
diezelfde pedagogisch medewerker aanwezig bij de naschoolse opvang. Hennie Klasens:
‘Omdat de medewerker ook onder lestijd aanwezig is, weet hij dus precies wat er speelt bij
ieder kind en kan hij tijdens de naschoolse opvang ook bijvoorbeeld individuele leerlingen
helpen met hun huiswerk.’
‘Deze opzet geeft ons’, volgens Peeneman, ‘de kans om nog beter onderwijs te verzorgen.
Namelijk Daltononderwijs, waarin iedereen op z’n eigen manier zijn talenten kan ontdekken
en ontwikkelen.’

Opvang en activiteiten voor iedereen
De opvang en de activiteiten in het nieuwe kindcentrum zijn nadrukkelijk toegankelijk voor
alle kinderen uit Gieten en omgeving, dus ook voor kinderen die niet naar De Marke of
PoppeJans gaan. Iedereen kan gebruik maken van de voor- en naschoolse opvang bij het
nieuwe kindcentrum. Dat kan via de huidige standaardpakketten of via de nieuwe, flexibele
‘opvang per uur’. Daarnaast is er op drie ochtenden een peuter-kleutergroep van 8.15 –
11.45 uur, waarbij alle kinderen van drie jaar en ouder kunnen deelnemen aan een
kleuterklas.
Vanaf komend schooljaar organiseert het kindcentrum regelmatig naschoolse activiteiten op
het gebied van sport en muziek. Ook kinderen die niet gebruik maken van de naschoolse
opvang, zijn bij deze activiteiten van harte welkom.

Kindcentrum in ontwikkeling
De komende jaren zal het kindcentrum meer en meer maatwerk bieden. Peeneman: ‘De
maatschappij verandert en dus moeten onderwijs en opvang ook veranderen. Om maatwerk
in het onderwijs te kunnen blijven bieden, gaan we bijvoorbeeld meer gebruik maken van
digitale leermiddelen, te beginnen bij rekenen.’ Aan de hand van leerdoelen wordt samen
met het kind een digitale leerroute op maat gemaakt. Peeneman: ‘Dit past goed binnen ons
daltononderwijs én het bereidt de kinderen voor op een toekomst waarin veelvuldig een
beroep zal worden gedaan op hun digitale vaardigheden.’
Ook de openingstijden en de vakanties worden meer flexibel. Dit sluit volgens Klasens aan
bij de wensen van de ouders. ‘We verruimen onze openingstijden en bieden ouders flexibele
opvang aan met de mogelijkheid per uur opvang in te kopen. Wat we doen is maatwerk



leveren voor iedere individuele ouder.’ In het driejarenplan heeft het kindcentrum vastgelegd
te streven naar flexibel op te nemen schoolvakanties, waarbij het kindcentrum 51 weken per
jaar open is.
‘Maatwerk is de sleutel’, aldus Peeneman. ‘Maatwerk voor de kinderen én maatwerk voor
hun ouders.’

Wilt u meer weten over het kindcentrum of wilt u een keer komen kijken? U bent van harte welkom. U
kunt contact opnemen met Hennie Klasens (skidkinderopvang) of Gerjan Peeneman (CDS De

Marke). Meer informatie vindt u ook op de website www.demarkegieten.nl.

Hennie Klasens

06 - 236 19 812
h.klasens@skidkinderopvang.nl

Gerjan Peeneman

0592 - 263 113
directie.marke@cogdrenthe.nl

Bezoekadres

De Weegbree 21
9461 KM Gieten


