'Wat we ontvangen zit in datgene wat we geven'
Franciscus van Assisi

Pitch
Profiel
Wij zijn een familie IKC.
Van 7.30 tot 18.30 uur bieden wij opvang, onderwijs en opvoeding voor gemiddeld 400 kinderen
van 0 tot 15 jaar.
In een familie IKC staat de warmte en onvoorwaardelijkheid naar de kinderen en de gezins- en
familieconstructie centraal. De samenwerking in de driehoek kind-ouder-IKC is onvoorwaardelijk,
net als thuis. De vele ontmoetingen binnen alle leeftijden en de saamhorigheid bindt en borgt onze
handelwijze in onze visie op burgerschap.
Focus
Wij werken vanuit de warmte, structuur, veiligheid en de sociale context van het gezin. Wij zijn
daarom een ‘Kanjer’ gelicenceerd IKC.
Onze aandachtsgebieden zijn taal, ICT, gezonde leefstijl en ouderbetrokkenheid.
Wij zijn een horizontaal ingerichte, lerende organisatie waarbij iedereen leert van en met elkaar
vanuit eigen verantwoordelijkheid en in wederzijdse afhankelijkheid.
Wij zijn een Katholiek IKC.
Met ons professionele team van ruim 44 medewerkers werken wij op basis van de pedagogische
visie dat elk kind uniek, krachtig en nieuwsgierig is.
Kinderen hebben de drang en mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen maar tegelijkertijd kan
deze ontwikkeling alleen plaatsvinden in interactie met hun leeftijdgenoten, opvoeders en
omgeving. Wij bieden dit in een gestructureerde omgeving met gedeelde normen en waarden.
Doel
Wij willen kind(eren) voorbereiden op een toekomst met perspectief. De hele kindertijd is bepalend
voor de toekomstige opleiding van een kind. Omdat niet bij ieder kind de thuissituatie optimaal is,
kan elk kind maar ook de ouder(s) rekenen op een veilige, rustige pedagogisch verantwoorde
leeromgeving met aandacht voor individuele ontwikkeling.
Om dit te realiseren investeren wij in gemiddeld kleinere groepen, is ons team uitgebreid met 3
pedagogisch/onderwijs assistenten en 1.5 formatieplaats coördinator passend onderwijs (CPO) en
werken wij nauw samen met eerstelijnsvoorzieningen vanuit ons IKC door de gerichte inzet van
schoolmaatschappelijk werk.
Alle betrokken professionals van ons IKC en onze respectvolle omgangsnormen, vormen hiervoor
de basis.
Onze kernwaarden
VERTROUWEN - VERANTWOORDELIJKHEID

-

VERBINDEN

Het ‘familie’-aspect duidt dus 4 principes:
-de onvoorwaardelijkheid van familie(banden).
-deel uitmaken van een geheel (‘Bonum Commune’ en ‘it takes a village to rase a child’)
-wij bieden ondersteuning in de opvoeding, normen en waarden, als zijnde een gezin
-er is een ándere ouderbetrokkenheid. Ouders zijn geen klant maar partner en daarmee
onderdeel van ‘ons gezin’, onderdeel van ‘onze community’.
Op al deze essentiële onderdelen van ons IKC zal het team van Franciscus geen concessies doen.
Sterker nog, wie een bezoek brengt aan ons IKC zal direct merken dat wij graag een stapje extra
zetten.
Daarom zijn wij een familie IKC.

