Spelen, ontwikkelen
en leren met elkaar.

Samen één Lonneker
Lonneker, een hechte gemeenschap vlak bij de grote stad. Karakteristiek, levendig en
gezellig. Een plek waar saamhorigheid nog iets betekent. Een hechte samenwerking
tussen opvang, peuteronderwijs en basisscholen. Dat past toch bij zo’n dorp?
Dat vonden wij nou ook! Daarom hebben we het Integraal KindCentrum (IKC)
Lonneker opgericht. IKC Lonneker bestaat uit de twee basisscholen in het dorp,
samen met de kinder- en peuteropvang. Ook de buitenschoolse opvang heeft een
plaats in ons IKC. Samen hebben we de krachten gebundeld. Zo beleeft ieder kind één
Lonneker. Spelen, ontwikkelen en leren met elkaar.
De ontwikkellijn wordt voor kinderen duidelijker. De voorspelbaarheid neemt toe.
Kinderen weten waar ze aan toe zijn. Daardoor hoeven ze niet steeds opnieuw te
wennen. Het geeft kinderen rust en een veilig gevoel.
Samen ontdekken we talenten van kinderen. We bieden activiteiten aan voor het hele
IKC. Daardoor is er veel meer mogelijk. Een inspirerend en breed aanbod in sport,
cultuur, techniek, kennis en muziek.
Lees in dit boekje waarom IKC Lonneker de beste plek voor jouw kind is.
Tot gauw!
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Samen staan we voor …
Onze gemeenschap, onze omgeving en alle inwoners. Samen maken
we Lonneker. We mogen trots zijn op onszelf en elkaar. Dat willen we
onze kinderen meegeven. Wees gewoon blij met wie je bent. Het creëert
zelfvertrouwen. Dat is de voorwaarde om tot ontwikkeling te komen.
Op ons IKC zitten trotse kinderen die gelukkig zijn. Kinderen vol
zelfvertrouwen die zich elke dag ontwikkelen en écht willen leren.

Samen gaan we voor …
…Een nog sterker saamhorigheidsgevoel in Lonneker en omgeving. Kinderen kunnen
trots zijn op hun afkomst. Dat werkt twee kanten op. Het dorp draagt graag bij
aan het welbevinden van onze kinderen. We halen de omgeving in ons IKC Zo leren
kinderen over veel thema’s uit de samenleving van mensen uit de omgeving. Dat
maakt veel meer mogelijk in onze opvang en ons onderwijs. Samen is ons aanbod
breder. Daarnaast vergroten we de betrokkenheid van de regio met ons IKC. En
andersom natuurlijk. Zo leren kinderen wat er om hen heen speelt.
Saamhorigheid creëren we ook door veel samen te werken. Door samen te spelen
en te leren. Kinderen leren omgaan met allerlei verschillende leeftijdsgroepen. Ze
ervaren dat ieder kind op het IKC uniek is. Toch hebben ze allemaal sowieso één
overeenkomst: de binding met de regio.

De pijlers van ons IKC

Hechte binding

De ‘I’ van IKC staat voor ‘integraal’. Dat maakt nogal een verschil met een regulier

voor ontwikkeld. Met ons ‘ouderbeleid’ willen we de betrokkenheid van de ouders

kindcentrum. Wij zijn niet twee bassischolen en een kinderopvangorganisatie die

vergroten. Dat is een belangrijk doel van ons onderwijsconcept. Met alle ouders

toevallig dichtbij elkaar liggen, en daardoor samenwerken. Integendeel. Wij hebben

hebben we zowel een pedagogisch, als een educatief partnerschap.

Ouders zijn het allerbelangrijkste in de groei en opvoeding van ieder kind. Daarom
vinden wij het partnerschap met de ouders heel belangrijk. We hebben er zelfs beleid

een plan en geloven in onze meerwaarde. Je kunt gerust zeggen dat we een stapje
verder gaan. Wij willen een doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar. Dat betekent een
voorspelbare, herkenbare en vertrouwde omgeving in het hele IKC.

Pedagogisch partnerschap
Ouders hebben wensen en dromen. Ze hebben vaak een mening over wat de beste
weg voor hun kind is. Onze taak is om daar goed naar te luisteren. Samen praten
we over wat het beste is voor het kind. Zo leggen we de basis voor een succesvolle
schoolloopbaan.
Educatief partnerschap
Als kindcentrum weten we natuurlijk hoe kinderen leren en ontwikkelen. Die kennis
geven we graag door aan de ouders. Zo worden de ontwikkeling ‘thuis’ en ‘op het
IKC’ verlengstukken van elkaar. Het geeft kinderen herkenbaarheid. We ondersteunen
ouders met allerlei ouderavonden over educatieve onderwerpen. Uiteraard
bespreken we alle ontwikkelingen van het kind structureel met ouders. Zo houden we
intensief contact en kunnen we snel schakelen.

Vier pijlers

Groeien

Om ons IKC optimaal in te richten, werken we met vier pijlers: verbinden, spelen,

op dezelfde manier. De leerlingvolgsystemen, de resultaten en de sociaal-emotionele

beleven en groeien. Deze pijlers bouwen we de komende periode steeds verder uit.

ontwikkeling worden de hele schoolloopbaan eenduidig gevolgd. Daar hoort een

In ons hele IKC zit een doorgaande lijn in het volgen van de groei en ontwikkeling van
een kind. Vanaf de peuters tot het voortgezet onderwijs. We volgen kinderen steeds

intensieve terugkoppeling bij. Aan de ouders, maar ook aan het kind zelf.
Verbinden
We hebben het al vaker genoemd. ‘Samen werken’ is voor ons een belangrijke
waarde. We willen alle kinderen verbinden. Jong en oud. Door per bouw gezamenlijke
activiteiten te organiseren bijvoorbeeld. Maar verbinden doen we ook met de
omgeving. Met ouders natuurlijk, maar ook met partners en organisaties uit de regio.
Samen organiseren we een nog diverser aanbod. In en buiten de school.
Spelen
We willen graag dat alle kinderen samen kunnen spelen. Dat kan op onze Speelbult
Op ons IKC spelen kinderen in alle leeftijden dus zoveel mogelijk door elkaar heen.
Ook op de BSO.
Beleven
Het mooie van een IKC is dat je veel groter kan uitpakken met thema’s en activiteiten.
Een bepaald onderwerp op school, kunnen we ook bij de peuters uitlichten. Gave
projecten in de klas krijgen een vervolg in de BSO. Zo zien kinderen steeds herkenbare
thema’s terugkomen. Door de slagkracht van VSO, BSO en basisschool, kunnen we
zaken veel grootser organiseren. Dát is nu het mooie van een IKC.

Waar houden we ons aan?
We hebben geen wetboek met regels op onze locatie. Er zijn wel een aantal
kernwaarden die voor iedereen op ons IKC gelden. Die waarden raken onze
grondhouding. Daarvoor stellen we onszelf de vraag: In wat voor sfeer willen we dat
de kinderen spelen, leren en leven? En ook niet onbelangrijk: In wat voor omgeving
willen we werken? Voor ons vormen twee waarden de basis voor het IKC:
1.

Nieuwsgierig en groei
Kinderen intrinsiek motiveren om nieuwsgierig te zijn. Vragen stellen is 		
juist goed. Vanuit die houding kom je pas écht tot leren. Koppel daar 			
een dosis zelfvertrouwen aan en je bloeit op tot een prachtig mens. Die groei …
daar doen we het voor.

2.

Samenwerken en samenleven
We zijn niet voor niks een IKC. We willen dat kinderen met elkaar in een 		
gemeenschap leven. Van piepjong tot jongvolwassen. Daarom hebben we 		
veel activiteiten voor leeftijdsgroepen door elkaar. Daar leren kinderen 		
veel van.

Deze waarden vragen wat van ons. In iedere locatie willen we de nieuwsgierigheid
prikkelen. Door activiteiten extra aandacht te geven bijvoorbeeld. Daarnaast zorgen
we voor veel momenten om samen dingen te doen. Samen spelen in de speelbult
bijvoorbeeld. Maar ook samen werken aan activiteiten.
We doen er alles aan om kinderen te prikkelen. Door samenwerken en samenleven
leren kinderen omgaan met elkaar en onderlinge verschillen. Dat versterkt het
gemeenschapsgevoel op het hele IKC.
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