
GEMEENTE Vâ WEERT 

INTENTIEOVEREENKOMST INTEGRAAL KIND CENTRUM BOSHOVEN 

Intentieovereenkomst tussen de gemeente Weert en de schoolbesturen Eduquaat en 
MeerderWeert en kinderopvangorganisatie Humankind inzake de voorbereiding van het nieuwe 

IKC Boshoven in de wijk Boshoven, op een nog nader te bepalen locatie 

De ondergetekenden: 

De gemeente Weert, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder wethouder L. 
Steinbach, verder te noemen: "gemeente"; 

en 

1. Stichting Eduquaat, statutair gevestigd aan de Beatrixlaan 1 te Weert, ten deze rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door haar bestuurder , verder te noemen "Eduquaat"; 

2. Stichting MeerderWeert, statutair gevestigd aan de Beatrixlaan 1 te Weert, ten deze rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door haar bestuurder , verder te noemen "MeerderWeert"; 

3. Kinderopvangorganisatie Stichting Humankind, statutair gevestigd aan de Helvoirtseweg 9 te 
Vught, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder , verder te 
noemen "Humankind"; 

hierna gezamenlijk te noemen: "Partijen"; 

In overweging nemende dat: 

1. De raad van de gemeente op 18 mei 2022 kennis heeft genomen van de door het college 
vastgestelde projectopdracht voor de ontwikkeling van een nieuw Integraal Kind Centrum 
(hierna: "IKC") voor de wijk Boshoven; 

2. Het doel van het project in de projectopdracht als volgt is geformuleerd: 
"Het realiseren van een vervangende nieuwbouw ten behoeve van adequate en passende 
onderwijsvoorziening voor de Odaschool en de Uitkijktoren en kin der- en buitenschoolse opvang 
in één integraal kind centrum in de wijk Boshoven, al dan niet aangevuld met een 
wijkvoorziening, zodat ook wordt voorzien in een goede en efficiënt inzetbare maatschappelijke 
sociale-culturele voorzieningenstructuur ". 

3. Het projectresultaat in de projectopdracht als volgt is geformuleerd: 
"De vervangende nieuwbouw dient geschikt te zijn voor huisvesting van: 

• De Odaschool 
• Basisschool De Uitkijktoren 
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• Overloop van leerlingen vanuit Laarveld 
• Kinderopvang 
• Buitenschoolse opvang 
• Mogelijkheid voor een wijkvoorziening 

Daarnaast dient het nieuwe gebouw: 
• Goed en veilig bereikbaar te zijn 
• Het moet toegankelijk en beschikbaar voor inwoners van de wijk 
• Er moet voldoende parkeerplaats aanwezig zijn 
• En het totaal moet geïntegreerd zijn in de omgeving." 

4. De raad van de gemeente op 18 mei 2022 eenmalig een investeringsbudget van €310.000 
beschikbaar heeft gesteld ten behoeve van de planvorming voor IKC Boshoven; 

5. Partijen in gezamenlijkheid onderzoek willen doen naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling 
en realisatie van het kindcentrum in Boshoven. De voorwaarden waaronder dit onderzoek plaats 
zal vinden, zijn nader uitgewerkt in voorliggende intentieovereenkomst. Onderwerpen van het 
onderzoek zullen onder meer zijn de best passende locatie in Boshoven en de wijze waarop de 
kinderopvangruimten worden bekostigd en afgenomen; 

6. Partijen van mening zijn dat het realiseren van een IKC een oplossing biedt voor de huidige 
versnippering van voorzieningen voor de jeugd in Boshoven (onderwijs, opvang en 
maatschappelijke wijkactiviteiten); 

7. Partijen van mening zijn dat het realiseren van een IKC bijdraagt aan het behoud van 
leefbaarheid in de wijk Boshoven; 

8. De ontwikkeling van een IKC aansluit bij landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen ten 
aanzien van integrale kind centra en passend onderwijs; 

9. De gemeente op grond van artikel 91 van de Wet op het primair onderwijs (hierna: "WPO") een 
zorgplicht heeft voor de bekostiging van de huisvesting van De Odaschool en Basisschool De 
Uitkijktoren; 

10. De gemeente deze zorgplicht nader heeft uitgewerkt in de Verordening voorzieningen 
huisvesting onderwijs gemeente Weert 2016 (hierna: "Verordening"); 

11. De gemeente wenst te onderzoeken op welke wijze zij uitvoering wil geven aan haar zorgplicht 
voor de huisvesting van De Odaschool en Basisschool De Uitkijktoren; 

12. Er nog geen gemeentelijke besluitvorming plaats heeft gevonden over bekostiging van een 
voorziening in de huisvesting voor De Odaschool en Basisschool De Uitkijktoren. Deze 
besluitvorming dient in een latere fase plaats te vinden. De gemeente betrekt in haar besluit 
tenminste de uitkomsten van het onderzoek alsook de kaders en voorwaarden die volgen uit de 
WPO en Verordening; 

13. De gemeente gehouden is mededingingsruimte en transparantie te bieden bij de verkoop of 
verhuur van onroerende zaken hetgeen voor IKC Boshoven betekent dat de gemeente ten tijde 
van de ondertekening van voorliggende overeenkomst geen zekerheid kan geven over de 
(verdere) participatie van Humankind in het kindcentrum; 

14. Partijen een belangrijke meerwaarde zien in de mogelijkheid om in een integraal kind centrum 
een ononderbroken doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot en met 12/13 jaar 
vanuit een pedagogisch-didactische visie te hanteren; 

15. Partijen meerwaarde zien in de inhoudelijke samenwerking tussen Partijen en het 
multifunctioneel en intensiever gebruik van ruimten. Hierdoor ontstaat een meer integrale 
benadering van verschillende functies zoals kinderopvang, onderwijs en maatschappelijke 
wijkactiviteiten en ontstaan mogelijkheden voor het efficiënter gebruik van ruimten; 

16. Er tegelijkertijd het project "Herijking van de maatschappelijke voorzieningenstructuur Weert" 
loopt. Of en waar de wijkactiviteiten in Boshoven worden ondergebracht (thans in buurthuis 't 
Kwintet) en of dit het nieuwe IKC Boshoven wordt is mede afhankelijk van de uitkomst van het 
project. Beide trajecten starten parallel aan elkaar, waarbij op enig moment in de planning van 
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het IKC een besluit hierover nodig is. Dit moment ligt aan het begin van de definitiefase, 
onderdeel opstellen programma van eisen per gebruiker en verantwoordelijkheden per 
gebruiker; 

17. Gelet op het project 'Herijking van de maatschappelijke voorzieningenstructuur Weert", de 
beheerstichting van het Kwintet, zijde de stichting Sociaal Cultureel Werk Boshoven, vooralsnog 
geen plek heeft in de beoogde stuurgroep van het project. Op het moment dat duidelijkheid is 
over het meenemen van de maatschappelijke voorziening in het IKC (te allen tijde intern 
gescheiden als domein van het onderwijsgedeelte en kinderopvang omwille van veiligheid en 
niet vallend onder de wet primair onderwijs) zal de stichting in de nader op te stellen 
samenwerkingsovereenkomst opgenomen kunnen worden; 

18. Partijen het van belang vinden gezamenlijk afspraken te maken op hoofdlijnen over inhoud en 
proces tot en met de definitiefase zoals verwoord in de projectopdracht IKC Boshoven, in de 
vorm van deze intentieovereenkomst. 

Komen het volgende overeen: 

Artikel 1 Begripsbepaling 

1. Integraal Kind Centrum Boshoven: Een centrum met integrale voorzieningen voor 
basisonderwijs, kinderopvang en buitenschoolse opvang; 

2. Project: De voorbereiding, realisatie en nazorg van het Integraal Kind Centrum Boshoven 
inclusief de inrichting van het bijbehorende buitenterrein en de eventueel benodigde 
aanpassingen in de openbare ruimte en verkeerskundige infrastructuur en 
parkeervoorzieningen. 

Artikel 2 Doelstelling en uitgangspunten 

1. Partijen beogen met deze intentieovereenkomst uitvoering te geven aan een eerste fase van 
het Project, namelijk de deelfasen Initiatieffase en Definitiefase. Na afloop van deze 
deelfasen vindt gemeentelijke besluitvorming plaats over de haalbaarheid van het Project en 
de voorwaarden waaronder een haalbaar IKC gerealiseerd dient te worden. 

2. Partijen spannen zich, ieder vanuit de eigen, maar tegelijkertijd ook gedeelde 
verantwoordelijkheid in om de realisatie van een integraal kind centrum in de wijk Boshoven 
binnen een termijn van 4 jaar na het ondertekenen van deze intentieovereenkomst mogelijk 
te maken. 

3. Het aangaan van voorliggende intentieovereenkomst en/of het doorlopen van de deelfasen 
Initiatieffase en Definitiefase houdt van de zijde van de gemeente geen enkele toezegging in 
voor bekostiging van voorzieningen in de huisvesting voor De Odaschool en/of Basisschool 
De Uitkijktoren en/of bekostiging van of medewerking aan huisvesting voor Humankind in 
de wijk Boshoven. Hierover dient nog gemeentelijke besluitvorming plaats te vinden. 

4. Eduquaat, MeerderWeert en Humankind hebben in 2018 een Intentieverklaring 
ondertekend (bijlage 2) over de voorgenomen samenwerking en zijn per schooljaar 2021-
2022 een samenwerkingsverband aangegaan, te weten Kindcentrum 3hoven. 
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Artikel 3 Projectorganisatie en besluitvorming 

1. Gedurende de deelfasen Initiatieffase en Definitiefase treedt de gemeente op als 
opdrachtgever naar dienstverleners, leveranciers en uitvoerende organisaties die betrokken 
worden bij deze deelfasen. 

2. Indien, en voor zover het Project tot verdere ontwikkeling en realisatie komt, zijn Partijen 
voornemens het opdrachtgeverschap, en daarmee het bouwheerschap in de zin van artikel 
103 lid 1 WPO, bij Eduquaat en MeerderWeert gezamenlijk of bij één van hen beiden te 
beleggen. Dit wordt nader uitgewerkt in de deelfasen Initiatieffase en Definitiefase. In een 
nader op te stellen samenwerkingsovereenkomst zullen Partijen vastleggen op welke wijze 
het opdrachtgeverschap in vervolgfasen wordt ingevuld. De bouwheer — indien dit wordt 
ingevuld door Eduquaat en/of MeerderWeert — zal geenszins enig risico dragen ten aanzien 
van mogelijke andere onderdelen dan de onderwijsfuncties (zoals bijvoorbeeld ten aanzien 
van een eventueel MFA en/of kinderopvang). 

3. De gemeente richt een projectorganisatie voor de deelfasen Initiatieffase en Definitiefase 
van het Project in. Het doel van de projectorganisatie is: het zorgdragen voor tijdige 
besluitvorming over alle producten zoals genoemd in deze overeenkomst, het bewaken van 
de kaders van deze overeenkomst, het waarborgen van de inhoudelijke inbreng van Partijen 
en de tijdige besluitvorming over afwijkingen of nadere uitwerkingen op deze 
overeenkomst. 

4. De projectorganisatie wordt ingericht overeenkomstig bijlage 1 bij deze overeenkomst. In 
het als bijlage 1 opgenomen memo is voor de verschillende organen de samenstelling, de rol 
van Partijen, de taken en de bevoegdheden nader uitgewerkt. De projectorganisatie blijft 
gedurende de looptijd van de overeenkomst in stand. De gemeente kan alleen met 
instemming van alle Partijen bij deze overeenkomst tot aanpassing van deze 
projectorganisatie overgaan. De personele invulling van de projectorganisatie kan zonder 
instemming van de andere Partijen worden aangepast. 

5. De besluitvorming in de stuurgroep (bestaande uit de gemeente, Eduquaat, MeerderWeert 
en Humankind) vindt plaats op basis van consensus tussen de leden met beslisrecht. Alleen 
de gemeente, Eduquaat en MeerderWeert hebben in de stuurgroep dit beslisrecht. 
Humankind heeft in de stuurgroep geen beslisrecht, maar enkel een adviserende rol/taak. 

Artikel 4 Vervolgfasen Project 

1. Indien en voor zover het Project na de deelfasen Initiatieffase en Definitiefase tot verdere 
ontwikkeling en realisatie komt, leggen Partijen de wederzijdse rechten en verplichtingen 
die zij aangaan bij de ontwikkeling, realisatie en op hoofdlijnen de ingebruikname, het 
beheer en de exploitatie van het Project vast in een samenwerkingsovereenkomst. De 
gemeente, Eduquaat en MeerderWeert leggen alsdan tevens de afspraken als bedoeld in 
artikel 13 lid 1 van de Verordening vast. 

2. Indien en voor zover noodzakelijk zullen Partijen tevens, tenminste vóór aanvang van de 
realisatie van het IKC, zorgdragen voor het vastleggen van hun wederzijdse rechten en 
verplichtingen ten aanzien van het gebruik van het IKC, bijvoorbeeld in de vorm van een 
huurovereenkomst, gebruiksovereenkomst en/of beheerovereenkomst. 

Artikel 5 Inhoudelijke uitgangspunten voor de deelfasen Initiatieffase en Definitiefase 

1. Partijen staan de ontwikkeling en realisatie van een kwalitatief hoogwaardig IKC voor waarin 
de verschillende functies in synergie met elkaar worden ontwikkeld. 

2. De gemeente, Eduquaat en MeerderWeert wensen Humankind als kinderopvangorganisatie 
te betrekken bij het IKC. Op de gemeente rust een inspanningsverplichting om gedurende de 
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Initiatieffase en Definitiefase te onderzoeken of verdere deelname van Humankind binnen 
de regels ten aanzien van mededinging en transparantie en de gemeentelijke beleidsregel 
"Uitgifte onroerende zaken" mogelijk is. Mocht blijken dat deelname van Humankind niet 
mogelijk is, zal de deelname van Humankind aan het IKC en deze overeenkomst (tussentijds) 
worden beëindigd zonder dat enige schadeplicht voor de gemeente, Eduquaat of 
MeerderWeert jegens Humankind ontstaat. 

3. Voor de ontwikkeling van een globaal programma van eisen/afwegingskader leveren Partijen 
de daarvoor noodzakelijke informatie aan. 

4. De gemeente neemt eerst een bestuurlijk besluit over de vaststelling van het 
afwegingskader. 

5. Vervolgens doorlopen Partijen gezamenlijk de stappen 2.1. tot en met 2.3 van de 
projectopdracht (in beeld brengen van potentiële locaties, uitvoeren van onderzoeken en 
wegen van de locaties, participatietraject). 

6. De gemeente neemt een bestuurlijk besluit over de voorkeurslocatie. 
7. De ontwikkeling van de buitenruimte en de verkeersveiligheid rondom het IKC wordt 

beschouwd als een belangrijk onderdeel van het IKC. Partijen zullen dit integraal en 
gelijktijdig met het in deze overeenkomst beschreven proces oppakken. 

Artikel 6 Planning 

1. Partijen spannen zich maximaal in voor realisatie van het IKC in het schooljaar 2026-2027. 
2. Partijen hebben daartoe de volgende planning in hoofdlijnen opgesteld: 

-Definitiefase Q2 2022 - Q2/3 2023 
-Ontwerpfase Q3 2023 - Q1 2025 
-Realisatiefase 01 2025 - O2 2026 

Artikel 7 Communicatie 

1. Partijen zijn gehouden de communicatie over het project tussen Partijen te laten 
plaatsvinden binnen de structuur van de projectorganisatie. 

2. De Stuurgroep verzorgt de externe communicatie over het project. Partijen zijn zelf 
verantwoordelijk voor de communicatie naar de achterban. 

3. Er kan alleen na goedkeuring door de Stuurgroep worden afgeweken van de in lid 1 en 2 
genoemde kaders voor de communicatie. 

Artikel 8 Publiekrechtelijke medewerking gemeente 

1. De gemeente zal zich maximaal inspannen om binnen de publiekrechtelijke kaders haar 
medewerking te verlenen aan alle benodigde procedures voor vergunningen, ontheffingen 
en toestemmingen, benodigd voor de realisatie van het project. De gemeente behoudt bij de 
nakoming van hetgeen in deze overeenkomst is bepaald volledig haar publiekrechtelijke 
bevoegdheden ten aanzien van alle hier relevante procedures. Van de zijde van de 
gemeente is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze 
overeenkomst, indien het handelen van de gemeente vanuit haar publiekrechtelijke 
verantwoordelijkheid ertoe leidt, dat de gemeente bezwaren van derden honoreert, en/of 
nalaat rechtshandelingen te verrichten en/of publiekrechtelijke rechtshandeling verricht, die 
niet in het voordeel van inhoud, aard en/of strekking van deze overeenkomst of de 
voortgang van het in artikel 2 genoemde doel zijn. 
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Artikel 9 Duur overeenkomst 

Deze intentieovereenkomst heeft betrekking op de deelfasen Initiatieffase en Definitiefase zoals 
opgenomen in het projectplan. De Definitiefase start met het in beeld brengen van de potentiële 
locaties en eindigt met een gemeentelijk besluit over de te huisvesten functies en het aanvragen van 
een investeringsbudget. 

Deze intentieovereenkomst eindigt als: 
a. Een van de Partijen met beslisrecht surseance van belang aanvraagt of in staat van 

faillissement komt te verkeren; 
b. Partijen ondanks hun inspanningen naar beste vermogen om zwaarwegende redenen niet 

tot overeenstemming komen over de meest geschikte locatie; 
c. Als uit de locatiestudie en het raadsbesluit over de beoogde locatie blijkt dat er geen 

geschikte locatie voorhanden is waar het beoogde programma gerealiseerd kan worden; 
d. Zich andere zwaarwegende onvoorziene omstandigheden voordoen; 
e. De Definitiefase is afgerond en de looptijd van de intentieovereenkomst daarmee eindigt. 

Indien de intentieovereenkomst eindigt en de ontwikkeling en realisatie van het IKC geen doorgang 
vindt, zijn Partijen jegens elkaar geen vergoeding van schade, kosten of anderszins hoe ook 
genaamd, verschuldigd, een en ander behoudens verwijtbare tekortkoming in de nakoming van 
aangegane verbintenissen. 

Artikel 10 Overige bepalingen 

1. Een partij mag haar rechten en plichten voortvloeiende uit deze overeenkomst slechts 
overdragen aan een ander met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere 
Partijen. 

2. Deze overeenkomst is onderworpen aan Nederlands recht. 
3. Partijen zullen zich tot het uiterste inspannen om te voorlopen dat er zich geschillen 

voordoen. Partijen zullen zich tot het uiterste inspannen om alle geschillen welke 
voortvloeien uit deze overeenkomst, dan wel daarmee samenhangen, binnen een maand in 
gezamenlijk overleg in der minne te schikken, uitgezonderd de geschillen waarin het gebruik 
van publiekrechtelijke bevoegdheden met betrekking tot ruimtelijke procedures in het 
geding zijn. Indien het hiervoor bedoelde overleg niet tot een minnelijke schikking wordt 
gekomen zal zo'n geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. De kosten 
voortvloeiend uit de rechtsgang komen ten laste van de partij die door de rechter in het 
ongelijk wordt gesteld. 

4. Indien en voor zover één of meer bepalingen in deze overeenkomst nietig, onverbindend 
dan wel onuitvoerbaar zijn of worden vanwege strijd met — al dan niet na wijziging — 
dwingend recht dan wel vanwege een rechtelijke uitspraak, die in kracht van gewijsde is 
gegaan, treden Partijen met elkaar in overleg om de betreffende bepalingen te vervangen 
door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de te 
vervangen bepalingen. 

5. Aanvullingen, wijzigingen en-of toevoegingen aan de overeenkomst zijn uitsluitend bindend 
tussen partijen, indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en ondertekend door alle Partijen bij 
deze overeenkomst. 
• De considerans en de volgende bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van de 

overeenkomst: 
Bijlage 1. Memo "Projectdefinitie en projectstructuur IKC Boshoven", december 2022, gemeente 
Weert 
Bijlage 2. Samenwerkingsintentie 3Hoven, 31 januari 2018 
Bijlage 3. Projectopdracht IKC Boshoven, mei 2022, gemeente Weert 
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6. In geval van strijdigheid tussen de in het vorige lid genoemde bijlagen en deze 
overeenkomst, prevaleert deze overeenkomst. 

Aldus overeengekomen en in viervoud opgemaakt en getekend op _januari 2023 

Namens de gemeente Weert, Namens stichting Eduquaat, 
Wethouder Mw. L. Steinbach 

(handtekening) 

Namens stichting MeerderWeert 

andtekening) 

(handtekening) 

Namens Humankind 

"--ándtekening) 
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Bijlagen: 
1. Memo "Projectdefinitie en projectstructuur IKC Boshoven", december 2022, gemeente Weert 
2. Samenwerkingsintentie 3Hoven, 31 januari 2018 
3. Projectopdracht IKC Boshoven, mei 2022, gemeente Weert 

Pagina - 8 - van 8 



h tl d( 2'e w 

s: r,l-rsterk J:kinderen 
"5-' MMO 

Littijkterm 

Samenwerkingsintentie 3hoven 

de Odaschool, Stichting Meerderweert 

de Uitkijktoren, Stichting Eduquaat 

locaties Boshoven, Kinderopvang Humanitas 

3hoven wil IKC worden 

'Samen sterk voor kinderen'. Onder dat motto werken kinderopvanglocaties Boshoven en 

basisscholen de Odaschool en de Uitkijktoren sinds augustus 2016 samen. Onder de naam 3hoven 

bieden wij kinderen van nul tot dertien in de Weertse wijk Boshoven onderwijs en opvang aan. 

Dat gaat goed. Zo goed zelfs, dat wij een integraal kindcentrunn (IKC) willen worden, om samen nog 

meer te kunnen betekenen voor kinderen en ouders in onze wijk. Dit wordt ondersteund door de 

besturen: stichting MeerderWeert, stichting Eduquaat en Kinderopvang Humanitas. 

Straks onder één dak, nu al intensiever samenwerken 

In onze wijk Boshoven komt in de toekomst een andere kinderopvang- en onderwijsvoorziening. 

Wanneer dat gebeurt is nog onzeker en hóe die voorziening eruit ziet, ook. Het kan nieuwbouw 

worden, of een gerenoveerd gebouw. Zeker is wel dat onze kinderopvang en twee basisscholen er 

gehuisvest zullen worden. Om dan méér te zijn dan alleen 'buren' onder één dak, willen wij nu al 

intensiever gaan samenwerken in een IKC. 

Intensiever samenwerken in een IKC: waarom? 

• kinderen en ouders in Boshoven kunnen in de toekomst blijven rekenen op goede 

kinderopvang en goed onderwijs in de eigen wijk (continuïteit); 

• kinderopvang en basisscholen werken vanuit 3hoven vanuit één visie en dezelfde 

kernwaarden, dat is positief voor kinderen. De pedagogische ideologie komt veel beter tot 

uiting als er geen knip bestaat tussen onderwijs en opvang; 

• als partners kunnen we kennis, expertise en voorzieningen delen; 

• kinderopvang en basisscholen werken samen vanuit 3hoven in een kindcentrum dat ook 

aansluiting zoekt bij andere partners en kinderen zo veel kan bieden; 

• samen staan we sterker, zo maken we ons als 3hoven hard voor een goede IKC-voorziening in 

Boshoven. 

3hoven 
samensterkvourkinderen 

Odaschool Humanitas Uitkijktoren • • 
basisonderwijs kinderopva ng basisonderwijs 

1 
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Uitgangspunten samenwerking 

• de basisscholen hebben een eigen identiteit (openbaar en katholiek) en voorlopig blijft dit zo. 

Mocht dit veranderen dan volgen we de formele procedure; 

• we gaan bij de start van onze intensievere samenwerking uit van drie afzonderlijke 

organisaties, maar samengaan als één organisatie zien wij op termijn als optie; 

• we gaan uit van de verschillende opvang- en onderwijsconcepten die nu uitgevoerd worden, 

maar blijkt dat doorgroeien naar één nieuw concept beter is voor kinderen, dan staan wij 

hier open voor; 

• er moet draagvlak zijn en blijven voor de samenwerking in een IKC bij ouders, partners en 

omgeving, daarom betrekken wij kinderen, ouders en medewerkers bij alle belangrijke 

stappen die wij zetten om tot een IKC te komen en nemen feedback serieus; 

• we pakken het zorgvuldig aan en gaan stap voor stap intensiever samenwerken; 

• we doen veel op eigen kracht, maar is externe ondersteuning nodig dan zetten we die in. 

Aanpak: wat zijn concrete, eerste stappen? 

• wij bouwen de huidige naschoolse arrangementen verder uit; 

• de drie teams van kinderopvang en basisscholen gaan vanaf schooljaar 2017-2018 aan de 

slag met een gezamenlijke visie en gezamenlijke kernwaarden; 

• groepen medewerkers gaan diverse samenwerkingsthema's verkennen — zij krijgen hier 

gereserveerde tijd voor; 

• ouderraden, medezeggenschapsraden en overblijfcommissies gaan met elkaar in overleg en 

stemmen af over IKC-vorming; 

• wij zorgen voor duidelijke en tijdige informatie, onder meer in de vorm van een nieuwsbrief. 
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Dhr. F. Si e-r , directeur BS de Odaschool 

sterk kinderen 

oven 
sterk kinderen 

' Yíltd, : Lkik.flD 

Intentieovereen komst om samen te komen tot IKC 3hoven 

Dhr. R. van Strijp, voorzitter College van Bestuur stichting Meerderweert 

 Weert, dat.: 

Dhr. H. Jabben i Ilege van Bestuur. chting Meerderweert 

--/ 
Weert, dat.: 

hr. R. Beaumo t, i terim voorzitter College van Bestuur stichting Eduquaat 

 Weert, dat.: c7) -

Dhr. S. Pommé rp_giodirecteur Zuid Kinderopvang Humanitas 

Weert, dat.: 30 

 Weert, dat.: o - ) -2oj c9. 

ur OBS de Uitkijktoren 

Weert, dat.: ?

/ Mw. T. Bongers, locatiemanager Kinderopvang Humanitas 

 Weert, dat.: 30 - CY-1 2°
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