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Visie kindcentrum
ln Altweerterheide wordt in samenwerking met maatschappelijk betrokken organisaties vorm en

inhoud gegeven aan de 'kindvoorzieníng' Altweerterheide. De ontwikkeling van het kind is dé

drijfueer en reden om binnen de kindvoorziening vorm en inhoud te geven aan functies. De visie

binnen de kindvoorziening luidt dan ook:

'Binnen de kíndvooníening Altweerterheide staat de ontwÍkkelîng vøn het kind centraøl .'

Vanuit deze visie:
- wordt het aanbod bepaald;
- werken we aan gezamenlijke doelen;
- bepalen we principes over leren en ontwikkelen;
- zijn we gericht op omgeving, ouders en leerlingen;

- geven we vorm aan standaarden voor dagritmes, routines, schooltijden, zorg en begeleiding;

- zorgen we voor een rijke speel- en leeromgeving;
- maken we optimaal gebruik van de diverse competenties van onze medewerkers;
- zijn we flexibel met de inzet van taken en rollen van deze medewerkers;
- worden in gezamenlijkheid processen bewaakt;
- hebben we behoefte aan een modern, transparant en flexibelgebouw.
Maar bovenal stellen we ons altijd de vraag'woorom we de dingen doen zools we ze doen en of we ze

op de goede monier doen'.

De kindvoorziening is ten opzichte van de bestaande basisschoolvoorziening een herontwerp van

omgeving en organisatie waarin werksoorten efficiënter en effectiever zijn voor zowel kinderen,

ouders alsook medewerkers. Organiserende instellingen worden bij elkaar gebracht met de

omgeving. Een model waar kwaliteit van dienstverlening en in te zetten middelen opnieuw met

elkaar zijn afgestemd. Niet opnieuw 'opstapelen' van middelen en functies, maar fundamenteel

opnieuw ontworpen en vervlochten. Een omgeving waar partners van nature samenwerken.

Functies binnen de kindvoorziening
Binnen de kindvoorziening is er sprake van een verzameling van functies en vindt kruisbestuiving
plaats tussen gebruikers. Door middel van ontschotting raken functies met elkaar verbonden en in
elkaar verweven. De kindvoorziening geeft concreet invulling aan drie functies die aansluiten bij de

visie.

1. Onderwijsfunctie
Primair wordt in de kindvoorziening invulling gegeven aan de onderwijsfunctie van 4 tot en met 12

jarigen.

2. Opvang

Secundair is er binnen de kindvoorziening aanbod voor opvang van de doelgroep 0-4 jarigen

(kinderopvang en peuterspeelzaal) en de doelgroep 4-L2jaar (buitenschoolse opvang en tussen

schoolse opvang).
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3. Sociale en culturele activiteiten



Tertiair is er ruimte en wordt gelegenheid geboden voor het laten plaatsvinden van kleinschalige

sociale en culturele activiteiten. Aansluiting b'rj de visie van de kindvoorziening is bij deze activiteiten

kenmerkend en leidend.

Naast bovenstaande functies zal de kindvoorziening een 'natuurlijke' plek van centrale ontmoeting

zijn binnen het dorp. Een laagdrempelige voorziening die uitnodigt tot ontmoeting en een belangrijke

bijdrage levert aan de leefbaarheid en levendigheid van het dorp.

Bouwkundige aspecten
Kenmerkend voor de kindvoorziening is het principe 'multifunctioneel gebruik waar mogelijk,

monofunctioneel woor nodig'. De indeling van ruimtes stimuleren ontschotting tussen verschillende

voorzieningen en bieden een grote mate van transparantie. Daarbij is eveneens voorzien in ruimten

en maatregelen die vanwege wettelijke eisen noodzakelijk zijn om invulling te geven aan de drie

functies van de kindvoorziening. De kindvoorziening is een 'toekomstproof gebouw dat voldoet aan

de eisen en voorschriften op het gebied van technische voorzieningen, kiimaat (iucht en iichti en

toegankelijkheid. Een duurzaam gebouw dat selfsupporting is in beheer en gebruik.

Financiële aspecten
De kindvoorziening is een gebouw dat ondanks de kleinschaligheid door de bouw, de indeling en het

meervoudig gebruik een positieve exploitatie en een efficiënte wijze van beheer op langere termijn

mogelijk maakt.

De financiële verantwoordelijkheden rondom investering en exploitatie van de kindvoorziening zijn

conform de drie functies die de kindvoorziening huisvest verdeeld over de partners (stakeholders).

* NOOT: (weghalen indien duidelijk is welk vorm de gebouwelijke aanpassing gaat krijgen)

Afhankelijk van de gekozen gebouwelijke aanpak verschilt de verantwoordelijkheid t.a.v. investering voor de

onderwijsfunctie.
- Nieuwbouw: Gemeente Weert
- Renovatie: Gemeente Weert en Eduquaat

- (Groot) onderhoud en onderwijskundige vernieuwingen: Eduquaat
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Gemeente Weert en

Eduquaat*
EduquaatOnderwijsfunctie

Eduquaat en SVBAEduquaat en SVBAOpvang
Gemeente Weert en SVBA Eduquaat en SVBASociaal - cultureel


