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Van 7.00 uur ’s morgens tot 18.00 uur ’s avonds
Innovatief onderwijs op maat, 
naschoolse activiteiten en
flexibele opvang

door Jaap Ruiter 
Veel ouders zouden willen dat ze hun kroost naar het Kindcentrum 
‘De Marke’ in Gieten konden sturen. Daar aan de Weegbree 21 heeft 
het basisonderwijs een prachtige ontwikkeling doorgemaakt met als 
doel om elk kind zo goed mogelijk voor te bereiden op een leven in 
de wereld van morgen. Door samen en zelfstandig te werken en te re-
flecteren op het werk, krijgt ieder kind de kans zichzelf en de wereld 
te ontdekken. Kortom, innovatief onderwijs, naschoolse activiteiten 
en flexibele opvang op maat van 7.00 uur ’s morgens tot 18.00 uur ’s 
avonds. 

Onderwijs van de nieuwe tijd 
In Kindcentrum ‘De Marke’ wordt onderwijs voor de nieuwe nieuwe tijd, 
'O4nt' genaamd. "O4nt is een nieuwe onderwijsvorm waar het kind zichzelf 
en de wereld leert ontdekken en waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt 
van moderne digitale middelen", legt Gerjan Peeneman, directeur van ‘De 
Marke’ uit. "Kernwaardes van O4nt zijn keuzevrijheid, zelfstandigheid en 
samenwerking met als uitgangspunt het talent van het kind dat zoveel 
mogelijk onderwijs krijgt dat past bij zijn of haar werktempo, leerstijl en be-
langstelling. Ieder kind heeft een eigen leerroute en waar nodig bieden wij 
extra ondersteuning en begeleiding door een pedagogische medewerker. 
Het is onderwijs op maat." 

skidkinderopvang 
Het nieuwe Kindcentrum ‘De Marke’ is een samenwerkingsverband waarbij ook ‘skidkin-
deropvang’ is betrokken. "Net als het Kindcentrum ‘De Marke’ hebben wij een eigen visie 
waar het om kinderopvang gaat", legt Hennie Klasens, regiomanager van skidkinderop-
vang, uit. "Wij willen bijdragen aan een mooie wereld waar kinderen de toekomst hebben, 
en bieden ze alle mogelijke ontwikkelingskansen waar ze volgens ons recht op hebben. 
Met skidkinderopvang zorgen wij er voor dat kinderen een fijne en vertrouwde opvang met 
betrokken en enthousiaste medewerkers wordt geboden. De organisatie heeft verschil-

lende locaties in de kop van Drenthe. Wij bieden gastouderopvang, peuterspeelgroepen, 
kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en tussen schoolse opvang tijdens lunchpauzes 
op school en in de BSO." 

Natuur en avontuur 
De kinderdagcentra van skidkinderopvang bieden opvang aan kinderen van 0 tot 12 jaar. "In 
de  kinderdagopvang zijn groepen verticaal opgebouwd waarbij kinderen van verschillende 
leeftijden in één groep zitten waardoor ze door middel van samen spelen van elkaar leren. 
Kinderen krijgen bij ons de ruimte, tijd, aandacht en begeleiding om uit te groeien tot de 
persoon die ze zijn”, vertelt Hennie Klasens. "En uiteraard maken we ook veel plezier! Na-
tuur en avontuur zijn belangrijke pijlers van het pedagogische beleid van skidkinderopvang. 

Zo is er bij het kinderdagverblijf in Gieten een 
natuurlijke binnentuin gecreëerd en worden er 
op de BSO allerlei spannende, uitdagende en 
sportieve activiteiten georganiseerd." 

Zomerspektakel en FC Skid 
Dit jaar houdt skidkinderopvang voor de twee-
de keer een groot zomerspektakel tijdens de 
zomervakantie op camping De Vledders in 
Schipborg. "Al onze BSO’s kunnen daar een 
week gebruik van maken zodat kinderen naar 
hartenlust kunnen zwemmen, paardrijden, 
in de speeltuin en in het bos spelen", besluit 
Hennie Klasens. "Daarnaast organiseren we in 
elke vakantie FC Skid-activiteiten voor kinde-
ren van 8 jaar en ouder met ondermeer work-
shops op het gebied van natuur, sport, kunst 
en cultuur." 

www.demarkegieten.nl en 
www.skidkinderopvang.nl 
Wilt u het beste voor u kind zowel wat betreft 

basisonderwijs als opvang voor en na school? Neem dan geheel eens vrijblijvend contact 
op met Kindcentrum ‘De Marke’ aan de Weegbree 21 in Gieten, telefoon: 0592-263 113. Of 
skidkinderopvang, telefoon 06 236 19 812. Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen 
op www.demarkegieten.nl of www.skidkinderopvang.nl.
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