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Informatiefolder over communityschool

In de Breedte

Samen op weg naar

communityschool ‘ In de

Breedte’ voor kinderen,

ouders en wijkbewoners

Samen voor kinderen
in het hart van de wijk
Basisscholen Klavertje vier en De Brandaris en
kindercentrum Mirakels in Hoofddorp hebben besloten
om samen, in het hart van de wijk Floriande-Zuid, de
communityschool In de Breedte op te zetten. Een
communityschool is er voor alle kinderen tussen
0-13 jaar. En is dé plek om op te groeien, te leren en te
ontwikkelen. Het belang van het kind en de keuzevrijheid
van ouders staan voorop. Voor ieder kind is er een
aanbod op maat.
Alle partijen slaan hun handen ineen en werken vanuit
één pedagogische visie, één gebouw en binnen één
organisatie. We nodigen ouders en ook andere partijen,
zoals gemeente, sportfondsen, consultatiebureau en
sportclubs, uit om mee te helpen de communityschool
te realiseren.

Onze ambitie
We zien het als opdracht om uit ieder kind te halen wat
erin zit en het kind te helpen alle talenten te ontwikkelen
en te benutten. Kinderopvang en onderwijs gaan er van
uit dat alle kinderen uniek zijn en nemen de doorgaande
ontwikkeling van kinderen als uitgangspunt. Centrale
begrippen zijn: talentontwikkeling, persoonsvorming en
socialisatie/burgerschapsvorming.
Bij talentontwikkeling ligt de nadruk op de ontwikkeling
van de eigen en unieke talenten van het kind.
Persoonsvorming is erop gericht dat kinderen zich
als persoon kunnen ontwikkelen en hun positie ten
opzichte van anderen in de samenleving kunnen vinden.
Socialisatie/burgerschapsvorming zijn bedoeld om
kinderen kennis te laten maken met de collectieve
waarden in de Nederlandse samenleving. Zij leren
omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid.
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Dit vinden wij belangrijk
•	“Spelen is leren, leren is spelen” is de
verbindende visie.

•	We staan een brede ontwikkeling van kinderen
voor, zonder drempels en onnodige hobbels.

•	Flexibiliteit en keuzevrijheid staan voorop.
•	Medewerkers voelen zich medeverantwoordelijk
voor het geheel.

•	Eén organisatie, één plan.
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•	Ouders zijn belangrijke partners binnen de
communityschool.

•	Eén gebouw en één beheerder.
•	De communityschool is er voor de hele wijk.

In de Breedte: een plek waar iedereen graag komt
We bouwen voort aan een voorziening voor kinderen van 0-13 jaar, waar zij gedurende
de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. In de Breedte bundelt
alle krachten en biedt een veilige en uitdagende omgeving voor alle kinderen, tieners,
ouders en medewerkers in Floriande. Het is een plek waar iedereen graag komt en
welkom is. Door verbindingen te maken tussen school, thuis, opvang en vrije tijd
in de wijk, werkt iedereen samen aan een optimale opvoeding en ontwikkeling van
kinderen. In de Breedte is de ontmoetingsplek voor kinderen, ouders en overige
wijkbewoners. Iedereen voelt zich hier thuis en met elkaar verbonden.

In de

communityschool

kunnen kinderen hun
talenten optimaal
ontwikkelen.

Meer informatie

De uitdaging voor de komende periode is: welke stappen kunnen we zetten om voor
kinderen, ouders en wijkbewoners écht het verschil te maken en te komen tot een
toekomstbestendige communityschool? Hier gaan we werk van maken!

Heeft u vragen?
Dan kunt u contact opnemen met

Margot Andriessen
Klavertje vier
m.andriessen@klavertje-vier.nl
(023) 561 90 50

Leon Dijcks
De Brandaris
l.dijcks@cbsdebrandaris.nl
(023) 561 86 10

Ingrid van Noordenne
Kindercentrum Mirakels
i.noordenne@kinderopvanghaarlemmermeer.nl
(06) 526 94 209

In de Breedte is een initiatief van Meer Primair, met basisscholen Klavertje vier en De Brandaris,
en Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer met kindercentrum Mirakels.
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In de Breedte
Dussenstraat 38
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