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Nieuwsbrief

Oprichting Landelijke Vereniging voor 
Sterrenscholen en integrale kindcentra

Op maandag 4 februari jl. is in Ermelo de Landelijke vereniging voor 
Sterrenscholen en integrale kindcentra opgericht. Onder belangstelling van 
velen is het eerste bestuur geïnstalleerd. 
 
Lees meer ... 

Masterclass vijf gelijke dagen model

Op donderdagmiddag 25 april a.s. wordt er weer een masterclass vijf 
gelijke dagen model gegeven in Woerden. Belangstellenden die meer willen 
weten over het invoeren van het vijf gelijke dagen model kunnen zich 
opgeven. Fred Butje en Lia Huisman zijn de masters tijdens deze middag. 
Zij zijn de directie van de Da Costa school in Hilversum en werken al een 
aantal jaren met het model. 
  
Meer informatie en/of inschrijven is mogelijk via de website van 
Leeuwendaal.

VKO ontwikkelt Keurmerk Integraal Kind 
Centrum

VKO heeft ten behoeve van basisscholen, kinderopvang en de gemeente 
een model keurmerk Integraal Kind Centrum (IKC) ontwikkeld. Het 
keurmerk bestaat uit een voorlegger met een toelichting, het 
toetsingskader IKC keurmerk en een reglement op de keuringscommissie 
incl. bezwaarprocedure. 
 
Lees meer ...

Gelijke kansen voor alle Eindhovense 
peuters

SPIL is een voor Nederland unieke samenwerking tussen verschillende 
organisaties werkzaam rond Eindhovense kinderen, zoals basisscholen en 
kinderopvang. De lat wordt weer wat hoger gelegd. Vanaf 1 januari biedt 
Eindhoven op ieder SPIL-centrum voor- en vroegschoolse educatie (VVE) 
voor alle peuters. 
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Lees meer ...

Nieuwe kwaliteitskaart brede scholen en 
kindcentra beschikbaar

Vanaf heden is de nieuwe kwaliteitskaart brede scholen en kindcentra 
beschikbaar. Met de kwaliteitskaart krijgen betrokkenen bij brede 
scholen en kindcentra alle belangrijke aspecten van de eigen school in 
beeld. 
 
Lees meer ...  

Sardes brengt stand van zaken over 
kindcentra

Sardes heeft deze maand een overzicht uitgebracht over de stand van 
zaken omtrent de integrale kindcentra. 
 
Lees meer ...  

Meer scholen overgestapt naar andere 
schooltijden

Na de oproep in de nieuwsbrief van november jl. hebben scholen 
aangegeven overgestapt te zijn of op (korte) termijn over te stappen naar 
een ander schooltijdenmodel. Dit nieuwe overzicht kunt u vinden op de 
vernieuwde website onder het kopje 'schooltijden', in het in menu 'scholen 
met andere tijden’. 
 
Het onderwerp Andere Tijden staat op veel scholen in de belangstelling en 
er zijn trajecten in gang gezet om te onderzoeken of het voor scholen en 
hun stakeholders positief is om over te gaan. 
 
Bent u ook naar een ander schooltijdenmodel gegaan of dat (binnenkort) 
van plan, geef dat dan door via info@anderetijdeninonderwijsenopvang.nl. 
Wij blijven graag op de hoogte hiervan. 
  
Heeft u ook belangstelling voor dit onderwerp? Meer informatie over de te 
nemen stappen kunt u vinden op de website of stel uw vraag aan de 
helpdesk. 

WOK opgevolgd door Platform 
Dagarrangementen (PDA)

De opvolger van de Werkgroep Onderwijs Kinderopvang (WOK) heet 
platform dagarrangementen (PDA). Het PDA wil het maatschappelijk debat 
aanjagen over de invulling van een breed sluitend aanbod van onderwijs, 
kinderopvang en vrijetijdsactiviteiten.  
 
Lees meer ...  
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U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: info@hetkinderopvangfonds.nl
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