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Welkom   
                  
Beste lezer,
Voor u ligt de Mondomijngids van 2017-2018. In deze gids 
leest u alles over Mondomijn.
Mondomijn is een integraal kindcentrum. Een plek waar u 
en uw kind van harte welkom zijn voor onderwijs en kinder-
opvang, voor kinderen van 0 tot 13 jaar. 
Mondomijn betekent “Mijn plekje op de wereld” en dat is ook 
precies wat we willen zijn. 
Een fijne plek waar ruimte is voor spelen en leren.
In september 2009 is integraal kindcentrum Mondomijn 
gestart met 5 kinderen. 
Inmiddels is Mondomijn gegroeid tot een kindcentrum waar 
dagelijks ongeveer 450 kinderen van opvang en onderwijs 
gebruik maken. 
Bij Mondomijn vinden we het belangrijk dat kinderen zich 
in de volle breedte kunnen ontwikkelen. Uitblinken waar 
je goed in bent en ondersteund worden in dat wat je lastig 
vindt. 

Hoe doen we dat?
We kennen de kinderen bij Mondomijn heel goed! Door 
gesprekjes met kinderen, goede contacten met ouders en 
meetinstrumenten als toetsen en observeren hebben we 
een helder beeld van de ontwikkelingen, die ieder kind 
doormaakt. Wij bieden ieder kind een plan op maat. 
Hierbij maken we gebruik van de meest moderne leermid-
delen. Bij Mondomijn is er de mogelijkheid om te werken 
in ateliers voor techniek, kunst en muziek en is er veel 
aandacht voor sport en bewegen, tijdens en na schooltijd. 
Kinderen krijgen veel tijd om te werken aan de basisvaar-
digheden van taal en rekenen. Ook krijgen ze vanaf 3 jaar 
Engels aangeboden.

Mondomijn is volop in ontwikkeling. Wij zijn een lerende 
organisatie, dit betekent dat het team van leerkrachten, 
pedagogisch medewerkers en vakdocenten ook samen leert, 
door bijvoorbeeld de inzet van video interactie begeleiding 
en het volgen van de opleidingen.

Waar willen we naar toe?
Bij Mondomijn streven we de hoogste kwaliteitseisen na.  
De onderwijsinspectie en de GGD hebben Mondomijn 
positief beoordeeld. Bij het laatste inspectiebezoek juni 
2016 werden we door de inspectie zelfs als voorbeeldschool 
beoordeeld en dat sterkt onze ambitie in het traject  
Excellente school. De komende periode gaan we de puntjes 
op de i zetten van het nieuwe Kindontwikkelplan. Ook 
blijven we volop wetenschappelijk onderzoek met praktijk 
onderzoek combineren en kennis delen over alle nieuwe 
inzichten over gedepersonaliseerd leren en toetsen. Om ook 
leren van elkaar binnen ons team te versterken zijn we een 
Mondomijn Academy aan het inrichten en op veler verzoek 
van ouders zijn we in een vergevorderd stadium om Mondo-
mijn tot 18 jaar te ontwikkelen. Volop ontwikkelingen die we 
graag samen met u vormgeven.  
In deze Mondomijngids vindt u uitgebreide informatie over 
alle belangrijke zaken bij Mondomijn. Ook verwijzen wij 
u graag naar onze website www.mondomijn.nl waar u de 
informatie altijd actueel terug kunt vinden. Heeft u vragen, 
opmerkingen, suggesties laat het ons weten. 
De deur staat voor u open! Koffie staat klaar!

Team Mondomijn 
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“It takes a village to raise a child”

Mondomijn is een integraal kindcentrum
voor onderwijs en opvang
52 weken per jaar open
Van 07.30 tot 18.30 uur
Mondomijn betekent mijn plekje op de wereld

Kernwaardes

Toegankelijk Met een open en vriendelijk karakter, integer 
en direct. Met respect en in een gastvrije sfeer ontvangen wij 
elke dag het kind en de ouder.

Professioneel Vanuit een integrale en deskundige samen-
werking hebben wij een kindgerichte en vakbekwame 
werkwijze. We hechten grote waarde aan communicatie, 
zijn betrouwbaar en bieden een veilige plek voor kinderen, 
ouders en medewerkers. 

Persoonlijk Vanuit een uniek concept dragen wij met 
enthousiasme, zorgzaamheid en een groot inlevend vermo-
gen zorg voor ieder die verbonden is aan ons Kindcentrum. 
Ambitieus, leergierig en met grote betrokkenheid sluiten wij 
aan op de behoeftes van het kind en de ouder van deze tijd.

Ondernemend Innovatief, vooruitstrevend en actief ontwik-
kelen wij doelgericht ons Mondomijn concept. Met een 
creatieve en avontuurlijke houding laten we ons inspireren 
door alle ontwikkelingen binnen opvang en onderwijs in de 
wereld.

Missie
Mondomijn is als het dorp waar jij als kind opgroeit. 
Mondomijn betekent: mijn plekje op de wereld. 
Ons dorp is als een minimaatschappij, met kinderen en 
volwassenen die samen leren, samen werken en samen 
leven. Wanneer je Mondomijn verlaat heb je een rugzak met 
ervaringen, kennis en vaardigheden om een eigen plek in de 
maatschappij in te nemen.   

Visie
Mondomijn draagt vanuit visie, maatschappelijke verant-
woordelijkheid en aantoonbare excellente kwaliteit bij aan 
de brede ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar. Vanuit 
het beeld dat kinderen zich 24/7 ontwikkelen is ons aanbod 
breed en integraal en overstijgt de doelen van onderwijs en 
kinderopvang. Wij werken intensief samen met partners 
vanuit een gezamenlijke gedrevenheid om kinderen alle 
kansen te geven ‘het beste uit zichzelf te halen’. 
De professionals in ons kindcentrum werken vanuit kracht, 
vanuit samenwerking en vanuit een gedeelde pedagogische 
visie. Op basis van intern en extern wetenschappelijke 
onderbouwd onderzoek ontwikkelt Mondomijn voortdurend, 
met de samenleving van nu en de toekomst in ons vizier.
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Welkom 

Wat is een integraal kindcentrum?
Een integraal kindcentrum is een plek waar iedereen samen 
werkt vanuit één visie, één team en één plan. Bij Mondomijn 
worden baby’s, peuters, kleuters en kinderen tot 13 jaar in 
één doorgaande lijn gevolgd. 

Een integraal kindcentrum biedt onderwijs, kinderopvang, 
maar bijvoorbeeld ook sportactiviteiten afgestemd op de 
behoeftes van de kinderen. Bij Mondomijn hebben we 
verschillende vakspecialisten werken voor kunst, sport, 
muziek en techniek. Ook werken wij samen met Jibb op het 
gebied van sport en met het Kunstkwartier voor de invulling 
van cultuureducatie. Kinderen kunnen zo binnen en buiten 
schooltijd zich optimaal en in de volle breedte ontwikkelen.

Mondomijn biedt een aanbod op maat. Dit betekent dat 
ouders van kinderopvang en onderwijs samen gebruik 
kunnen maken, maar ook voor één van beide voorzieningen 
kunnen kiezen. Mondomijn ondersteunt de behoeftes van 
uw kind en het gezin hierdoor optimaal. Het grote voordeel 
van een integraal kindcentrum is dat uw kind de gehele dag 
wordt opgevangen door een vast team van medewerkers op 
één locatie.
Voor kinderen betekent dit dat het aanbod geheel wordt 
afgestemd op de behoeftes van uw kind. Mondomijn biedt 
maatwerk in leerstof, leertijd en leerstijl, zodat er alle 
ruimte is om talenten optimaal tot bloei te laten komen.

De organisatie Mondomijn
Mondomijn heeft 4 ‘Domijnen’. Het begrip Domijn is afgeleid 
van Mondomijn. Deze Domijnen worden aangestuurd door 
een teambegeleider. Ieder domijn bestaat uit een aantal 
professionals: leerkrachten, pedagogisch medewerkers, 
vakdocenten, een teambegeleider en natuurlijk kinderen. 
Het managementteam van Mondomijn bestaat uit de directie 
en de teambegeleiders. De Domijnen zijn ingericht voor de 
volgende leeftijdsgroepen:
Domijn 1: 0-3 jaar
Domijn 2: 3-6 jaar
Domijn 3: 6-9 jaar
Domijn 4: 9-12 jaar
Ieder kind heeft een eigen mentor. De mentor is verantwoor-
delijk voor de ontwikkeling van het kind en het contact met 
de ouder. De begeleiding van de kinderen vindt echter plaats 
in samenwerking met alle medewerkers van een Domijn. 
Iedere medewerker heeft zijn eigen expertise. Zo krijg je 
bij Mondomijn muziekles van een vakdocent en leer je dus 
zingen van iemand die dat zelf ook heel goed kan.
Bij Mondomijn volgt ieder kind een individueel programma 
op maat. Dat betekent niet dat er geen groepsmomenten 
zijn. Ieder kind behoort tot een stamgroep. Met de stam-
groep vinden muzikale, creatieve en sportactiviteiten plaats. 
Ook het vieren van een verjaardag gebeurt in de mentor-
groep. Twee keer per dag is er een evaluatiemoment waarin 
de stamgroep met elkaar de werkperiode evalueert. 
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Leren en opbrengsten
Pedagogische visie
Alle collega’s van Mondomijn werken volgens dezelfde peda-
gogische uitgangspunten, waarbij voortdurend de behoefte 
van het kind centraal staat. We streven naar de zelfstandig-
heid en autonomie bij kinderen. 
Door ons leeraanbod en ons handelen optimaal af te stem-
men op de behoeftes van kinderen komen wij tegemoet aan 
de ‘gevoelige periode’. In deze periode is het kind klaar om 
de volgende stap in ontwikkeling te zetten. Een dreumes die 
eindeloos oefent om te gaan staan, een kleuter die fanatiek 
zijn naam probeert te schrijven of een 7 jarige die vragen 
stelt over het ontstaan van de aarde. Juist deze ontwikkeling 
wordt bij Mondomijn gestimuleerd. Dit wordt ontwikkelings-
gericht werken genoemd. Leren lezen begint bij ons dus niet 
de eerste dag in groep 3, maar op het moment dat uw kind 
hieraan toe is. En meestal is dat al veel eerder.  
De medewerkers van Mondomijn zijn erin gespecialiseerd 
om deze fases te herkennen en deze ontwikkeling optimaal 
te stimuleren door het aanbieden van bijpassend materiaal.
“Help mij het zelf te doen” is een passende uitspraak bij 
Mondomijn.

Onderwijs bij Mondomijn                                                        
De visie op onderwijs in vogelvlucht
• leren vanuit de ontwikkelingslijnen en didactische  

leerlijnen en kerndoelen 
• samen stellen wij hoge doelen 
• leren vanuit het grote geheel naar het kleine deel,  

van concreet naar abstract 
•  levensecht leren: eerst inzichten, dan vaardigheden  

en feitenkennis 
• keuzemogelijkheden in leerstof, leertijd, leerstijl  

en leertempo 
• veel ruimte om te bewegen, binnen en buiten 
• keuze van werkplek: ruimtes op stil en samen te werken, 

ateliers, beweegruimtes, keuken, huiskamer etc.
• twee keer per dag een gezamenlijk evaluatiemoment met 

je mentorgroep 
• een programma op maat: zichtbaar in een een geperso-

naliseerd Kindontwikkelplan met een persoonlijke 
weekplanning 

• structuur door voorspelbaarheid: ritmes, routines, 
rituelen

• veiligheid door duidelijke grondwaarden (hoe gaan wij met 
elkaar om) 

• begeleiding samen door meerdere medewerkers met 
ieder een eigen expertise 

• voorbereid op de maatschappij van de toekomst, veel 
aandacht voor talentontwikkeling, ict en vanaf Engels 
vanaf 3 jaar

• samenwerking met ouders waarin het kind centraal staat. 
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Methodes en leermiddelen
Voor alle doelen in het onderwijs maken wij gebruik van een 
aantal verschillende materialen en methodes. Wij vinden 
het belangrijk dat ons aanbod voorziet in het leren van 
inzichten, vaardigheden en kennis en past bij de leerstijl 
van het kind. We zijn daarom voortdurend op zoek naar de 
nieuwste leermiddelen om voor ieder kind een zo passend 
mogelijk programma samen te kunnen stellen. Dat betekent 
dat we per kind leermiddelen kiezen die voor hem of haar  
zo passend mogelijk zijn. 

Persoonlijk ontwikkelingsplan
Bij Mondomijn werken kinderen vanuit de leer- en ontwik-
kelingslijnen. Deze leerlijnen zijn inzichtelijk gemaakt in een 
zestal boekjes en in te zien bij Mondomijn. Alle doelstellingen 
die een kind in het basisonderwijs moet halen komen ruim-
schoots aan bod. Voor ieder kind maken we een vertaling op 
maat. Dit betekent dat wij per vakgebied aangeven hoe het 
kind de doelstellingen gaat halen.
We maken hierbij verschil in leertijd, leermiddelen en leer-
tempo. Het ene kind leert het liefste keertafels via de com-
puter, het andere kind met behulp van de mentor. Dat kan bij 
Mondomijn. Dit betekent dat een kind dat rekenen lastig vindt 
een passend aanbod krijgt, maar ook het kind dat juist meer 
uitdaging nodig heeft. Bij Mondomijn is er geen standaard 
klassikaal aanbod voor het gemiddelde kind en geen speciale 
hulpgroepjes, doordat we ons leeraanbod passend maken voor 
ieder kind zijn deze simpelweg overbodig.
In het kindontwikkelplan leggen wij ook vast hoe wij doelen 
meten. Dit doen we door het afnemen van toetsen en obser-
vaties, maar ook door gesprekken te voeren met kinderen en 
ouders. Het kindontwikkelplan wordt vertaald naar een week 
en een dag planning, zodat ieder kind precies weet waar hij of 
zij iedere dag aan moet en mag werken om alle leerdoelen te 
halen.
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Kwaliteit en opbrengsten
Bij Mondomijn willen wij transparant en volgbaar te zijn.
Wij vinden het belangrijk dat de kwaliteit die wij bieden voor 
iedereen meetbaar is. Binnen Mondomijn wordt het onderwijs 
beoordeeld door de onderwijsinspectie en de kinderopvang 
door de GGD. De HKZ-certificering (keurmerk kinderopvang) 
vindt plaats door middel van audits.
Kwaliteit bewaken en monitoren heeft binnen Mondomijn in 
een cyclisch proces onze continue aandacht. Wij gebruiken 
hiervoor onze ontwikkelde kwaliteitscirkel. Deze cirkel is 
letterlijk zichtbaar binnen ons Kindcentrum en geeft altijd 
actueel de ontwikkelingen weer en de stip op de horizon. 

Mondomijn hecht veel waarde aan de mening van kinde-
ren, ouders en medewerkers. Via tevredenheidonderzoek 
en klantreacties brengen wij in beeld hoe iedereen over 
Mondomijn denkt. Ook resultaten van kinderen worden in 
beeld gebracht. Gedurende het hele jaar worden de cito 
toetsen afgenomen. Deze resultaten worden meegenomen 
in de kindontwikkelplannen. Ook worden op Mondomijn 
niveau (trend)analyses gemaakt naar aanleiding van alle 
toets resultaten. In groep 8 nemen kinderen deel aan de 
eindtoets. Alle resultaten worden met ouders gedeeld. 
Dit gebeurt via het ouderportaal, de nieuwsbrief en het 
jaarverslag. In het jaarverslag vindt u een overzicht van alle 
behaalde resultaten. 

Resultaten 
Mondomijn vindt het belangrijk om kennis en resultaten te 
delen. In het ouderportaal leest u alle resultaten van uw 
kind. Op de website staat onder cijfers en feiten altijd de 
meest actuele cijfers met betrekking tot tevredenheids-
onderzoeken, toetsresultaten en uitstroom gegevens.

Koersplan
In 2013 heeft Mondomijn, samen met alle betrokken, het 
Koersplan 2013-2017 vorm gegeven. Het Koersplan voldoet 
aan de wettelijke eisen van een schoolplan. Op de website 
van Mondomijn kunt u ons Koersplan lezen. Voor het einde 
van 2017 ontwerpen wij samen met ouders en kinderen het 
nieuwe Koersplan 2018- 2021.

Pedagogisch beleid
In dit plan leest u hoe wij omgaan met elkaar en hoe bijvoor-
beeld een dag bij Mondomijn eruit ziet. U vindt het plan op 
onze website.

Hoe vieren we successen
en borgen we een goed vervolg?

Wat hebben we geleerd?
(zelfreflectie)

Wat hebben we gerealiseerd?
(feedback van betrokkenen)

Welke mogelijkheden en
belemmeringen vragen onze
aandacht? (tussen evaluatie)

Welke vragen hebben we aan
onze critical friend?

Aan de slag in het Domijn/Mondomijn
(plan uitvoeren)

Welke ambitie hebben we?
(stip aan de horizon)

Waar staan we nu?
(voorkennis)

Welke opdracht geven we onszelf?
(doelstelling)

Hoe pakken we het aan?
(plan van aanpak)

Welke informatie is nodig/is beschikbaar
(wetenschappelijk & praktijk onderzoek)

Welke keuzes maken we?

VIEREN

REALISEREN

VERKENNEN

ONZE ONTWIKKELING IN BEELD

ONTWIKKELEN
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Ondersteuningsprofiel
In het ondersteuningsprofiel leest u hoe wij omgaan met 
kinderen, die een extra zorg nodig hebben. Dit kan onder-
steuning zijn op allerlei ontwikkelingsgebieden, bijvoorbeeld 
op het gebied van taal, motoriek of sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Het ondersteuningsprofiel is te lezen op onze 
website. In dit profiel maken wij zichtbaar op welke wijze wij 
passend onderwijs vormgeven.

Zorgteam
Om de zorg voor kinderen zo goed mogelijk te begeleiden 
werken wij samen met een aantal professionals uit onze 
omgeving. Samen met de directeur en de teambegeleiders 
vormen zij het zorgteam. Aan dit zorgteam nemen de 
volgende professionals deel: GGD, Jeugdzorg, wijkagent, 
consultatiebureau, pedagogiek en kwaliteit Korein, maat-
schappelijk werk en het samenwerkingsverband. Overleg 
met het zorgteam gebeurt altijd samen met ouders!

Buitenkring
Wij steven naar maatwerk voor ieder kind. Soms kan het  
zijn dat een kind iets anders nodig heeft. Daarom heeft 
Mondomijn een Buitenkring ingericht met professionals 
die vanuit eenzelfde visie werken met kinderen. De profes-
sionals uit de Buitenkring hebben diverse expertises. Een 
remedial teacher of orthopedagoog kan soms uitkomst 
bieden. Zo kan een logopedist bijvoorbeeld extra ondersteu-
ning geven voor bijvoorbeeld kinderen met dyslexie. De inzet 
van een externe professional is altijd een persoonlijke keus 
van ouders. De kosten die een externe ondersteuner vraagt 
zijn voor rekening van de ouders. Mondomijn vindt het 
belangrijk om met alle begeleiders van een kind optimaal 
af te stemmen. In overleg met een remedial teacher kan 
gezamenlijk het Kindontwikkelplan worden opgesteld. De 
leerkracht en remedial teacher bepalen dan in overleg de 
doelen en aanpak. Deze extra inzet van leerkrachten wordt 
bekostigd door Mondomijn. 

Interne opleiding
Medewerkers maken het verschil!
Wij vinden het belangrijk om een lerende organisatie te zijn. 
Dit betekent dat iedere medewerker bij Mondomijn scholing 
volgt intern en extern.
Doordat wij met meerdere collega’s samenwerken in een 
Domijn zijn teamteaching, collegiale coaching en modelling 
belangrijke facetten in de organisatie. Binnen Mondomijn 
maakt iedere medewerker deel uit van een coachingstraject. 
Door middel van video interactie begeleiding brengen we in 
beeld hoe wij ons handelen nog beter kunnen afstemmen 
op de behoeftes van het kind. In teambijeenkomsten geven 
we inhoud aan onze visie en laden we gezamenlijk onze 
kernwaardes. Hoe willen wij vormgeven aan Mondomijn 
en wat vraagt dat van ons als medewerkers is voortdurend 
onderwerp van gesprek. 
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Samen met kinderen
Kinderraad
Wij vinden de mening van kinderen heel belangrijk!
Over een heel aantal zaken mogen kinderen bij Mondomijn 
meebeslissen. Bijvoorbeeld over de inrichting van het plein, 
wat we gaan doen op de kinddag of bijvoorbeeld welke 
dieren bij Mondomijn mogen komen wonen.
In de kinderraad zitten kinderen uit Domijn 2, 3 en 4, vijf 
keer per jaar vergaderen ze samen met de teambegeleider 
en de directeur.

Kindgesprek en Babbelpatisserie
In dit gesprek heeft een mentor alle tijd om persoonlijk met 
een kind in gesprek te gaan. In het kindgesprek gaat de 
mentor samen met het kind kijken aan welke doelen we de 
komend eperiode gaan werken en onderzoeken we welke 
manier het beste past bij het kind. In 2014 hebben we een 
start gemaakt met de Babbelpatisserie. Samen met een 
Helene (professionele coach) mag een kind een taart bakken 
voor iemand anders en vinden er bijzondere gesprekken 
plaats.

Kindfeest
Bij Mondomijn maken we regelmatig uitstapjes en doen  
we activiteiten passend bij de thema’s van kernconcepten. 
Eén keer per jaar is er een dag, die vorm krijgt door en voor 
kinderen. Op deze feestelijke dag vinden er activiteiten 
plaats die in samenspraak met de kinderen zijn bedacht.  
Zo hebben we een boerderijdag gehad en een survivaldag. 
Dit kindfeest vindt plaats aan het einde van het schooljaar.

Vieringen
Bij Mondomijn besteden wij aandacht aan feesten van alle 
culturen en geloofsovertuigingen. Dit doen wij tijdens het 
aanbod van Kernconcepten. Bij Mondomijn zijn er twee  
speciale feesten, namelijk het kindfeest en het ouderfeest. 
Ook mag het kind zijn of haar verjaardag vieren bij Mondo-
mijn. In Domijn 1 en 2 zijn ouders hierbij van harte welkom. 
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Dagritme
Ook in het dagritme kijken we goed naar wat kinderen nodig 
hebben. Slaaptijden en eettijden van de jongste kinderen 
worden dagelijks afgestemd met de ouders, zodat het ritme 
thuis en bij Mondomijn zo goed mogelijk is afgestemd op de 
behoeftes van het kind.
De oudere kinderen kiezen zelf het moment van fruit eten. 
Dit betekent dat het ene kind bijvoorbeeld om 10.00 uur 
zijn fruitmoment kiest en het andere kind om half 11. Als 
een kind het lastig vindt om deze keuzes al zelf te maken 
helpen wij daarbij. Wij vinden het belangrijk om het dagritme 
goed af te stemmen op de behoeftes van ieder kind, zodat 
er mogelijkheid is om te rusten, te ontspannen of juist in 
te spannen en actief bezig te zijn. In het maken van keuzes 
wordt het kind begeleid door de mentor.

De eerste dag bij Mondomijn
De eerste dagen bij Mondomijn zijn altijd spannend. Zowel 
kinderen als ouders moeten wennen en vertrouwd raken aan 
een nieuwe situatie: het Domijn, een dagritme, de leerkrach-
ten, pedagogisch medewerkers en de groepsgenootjes. 
Dit is de basis voor het kind om zich emotioneel veilig te 
gaan voelen en zijn nieuwe omgeving verder te ontdekken. 
Daarom nemen we voor dit wenproces rustig de tijd.
We nodigen de ouders en het kind uit om kennis te maken 
tijdens een intakegesprek. Hierin bespreken we het dag -
ritme en de individuele behoeften van het kind. We maken 
afspraken over het wennen en het aantal wendagen.  
De pedagogisch medewerkers en leerkrachten van de groep 
zorgen ervoor dat er altijd extra tijd en aandacht is voor het 
nieuwe kind en voor de ouders. En natuurlijk zijn ouders  
ook welkom om een kijkje te komen nemen.
Start het kind bij Mondomijn in het onderwijs en heeft het 
kind al op een andere basisschool gezeten, dan bekijken we 
voor de toelating wat het kind nodig heeft. We gaan hierover 
in gesprek met de vorige school en de ouders. Besluiten 
ouders de overstap naar Mondomijn te willen maken, dan 
maken wij afspraken wanneer en hoe een kind bij ons kan 
instromen. Is de zorg voor het kind complexer, dan duurt  
het tijdspad langer. Wij vinden het namelijk heel belangrijk 
dat alle voorwaarden voor het kind, voor de groep en  
voor de medewerker optimaal zijn wanneer een kind bij  
Mondomijn start. 
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Doorstroombeleid
Bij Mondomijn hebben we een doorstroombeleid. Er zijn 
vaste momenten in het jaar wanneer een kind kan wennen 
en doorstromen in een volgend Domijn. Op verschillende 
momenten is dit van toepassing. Bij de start van Mondomijn, 
als een kind 3, 6 of 9 jaar wordt en doorstroomt naar een 
volgend Domijn en wanneer een kind uitstroomt. Dit kan zijn 
door een verhuizing, een andere schoolkeuze of de overstap 
naar het Voortgezet Onderwijs. Wij vinden het van groot 
belang deze nieuwe fases zo goed mogelijk te begeleiden. Dit 
doen wij door goed af te stemmen, met ouders en kinderen, 
maar ook met de professionals die het kind gaan begeleiden. 
Wij noemen dit de warme overdracht.

Sportcampus
Bij Mondomijn vinden we bewegen heel erg belangrijk. Niet 
alleen bewegen in de gymzaal, maar ook sporten tijdens  
het buitenspelen, bewegen tijdens rekenlessen, maar ook 
bijvoor beeld een veilige route naar school. Wij zien dat veel 
aandacht voor bewegen een positief effect heeft op het 
welbevinden van kinderen. Bovendien stimuleert bewegen  
de werking van de hersenen, waardoor leren beter gaat. 
Mondomijn heeft een eigen Sportcampus met vakleerkrach-
ten. Samen met de organisatie Jibb hebben we een doorgaand 
beweeg aanbod voor sport en dans ontwikkeld van 0 tot 13 
jaar. Kinderen kunnen in de Sportcampus kennis maken met 
allerlei sporten, volgen beweeglessen en er is aandacht voor 
talent en ondersteuning op het gebied van sport en motoriek. 

Muziekatelier
Bij Mondomijn vinden we het heel belangrijk dat talenten ont-
wikkeld kunnen worden. We hebben vanwege onze brede aan-
pak subsidie ontvangen voor ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’. 
In een verregaande samenwerking met het Kunstkwartier en 
Cultuur Contact bieden we verschillende arrangementen aan. 
Een basisaanbod muzikale vorming voor alle kinderen van 
Mondomijn, vanaf 1,5 jaar. En een extra aanbod op basis van 
talent en interesse. Zo is het oa mogelijk pianoles, drumles en 
gitaarles te volgen.

Mondomijnlab
Liggen je interesses meer op het gebied van wetenschap 
en techniek? Doe je graag onderzoek en proefjes. Dan is 
het Mondomijnlab misschien meer passend. Ook hier krijgt 
ieder kind een basisaanbod en is het mogelijk van een extra 
arrangement af te nemen om bijvoorbeeld op dinsdagmiddag 
in het Mondomijnlab te werken.

Kunstwerkplaats
Zoals het Mondomijnlab en het Muziekatelier werken, kun je 
ook gebruik maken van de Kunstwerkplaats van Mondomijn. 
Creatieve talenten kunnen hier volop aan de slag. Als je 
een keuze hebt gemaakt als kind om je te verdiepen in een 
bepaald onderdeel, bijvoorbeeld sport of pianoles, dan leggen 
we daar doelen voor vast in jou Kindontwikkelplan. 

Kookstudio
Bij Mondomijn kunnen kinderen warm eten. Aan het einde van 
de middag wordt er samen met kinderen gekookt en gegeten 
in het Kinderrestaurant. In een samenwerking met Buurttuin 
Brandevoort verbouwen we onze eigen groentes. Een aantal 
kinderen is een eigen bedrijfje gestart: een smoothiebar.  
Hier kunnen kinderen van hun fruit gratis een verse smoothie 
laten maken.
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Samen met ouders
De Kindcentrumraad
Wat is de Kindcentrumraad?
Elke school is wettelijk verplicht om een medezeggenschaps-
raad (MR) in te stellen. Via de MR kunnen zowel ouders als 
personeelsleden meepraten over het beleid op school. Ook 
moet er op ieder kinderdagverblijf een oudercommissie (OC) 
zijn, waarin ouders inspraak hebben in het beleid van het 
dagverblijf. Omdat Mondomijn zowel onderwijs als dagverblijf 
aanbiedt, hebben wij gekozen de MR en OC samen te voegen. 
Wij noemen dit de Kindcentrumraad (KCR).Voor het organi-
seren van schoolfeesten, ouderavonden, informatieavonden 
e.d. heeft Mondomiijn het evenemententeam. We vallen met 
meerdere scholen onder één overkoepelend schoolbestuur 
(Qliq Primair). Qliq heeft een Gemeenschappelijke Medezeg-
genschapsraad (GMR). De taken en bevoegdheden van de GMR 
zijn in een apart reglement vastgelegd en hebben betrekking 
op zaken die alle scholen aangaan. Eén van onze teamleden 
heeft ook zitting in de GMR.

Wat doet de Kindcentrumraad?
De Kindcentrumraad praat mee over alles wat met Mondomijn 
te maken heeft. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk 
besluit voorleggen aan de Kindcentrumraad. De Kindcen-
trumraad heeft op sommige onderwerpen instemmingsrecht, 
dat wil zeggen dat ze JA of NEE kan zeggen tegen bepaalde 
besluiten (b.v. over het schoolplan, schoolgids, schoolregle-
ment, besteding van de vrijwillige ouderbijdrage). Op andere 
onderwerpen heeft de Kindcentrumraad adviesrecht (b.v. 
toekomstplannen voor de school, fusieplannen, aanstellings-
beleid en ontslagbeleid van personeel). Het schoolbestuur 
moet serieus reageren op ieder advies dat de Kindcentrum-
raad geeft, maar hoeft de adviezen niet over te nemen.  
Ook mag de Kindcentrumraad ongevraagd voorstellen doen 
en adviezen geven aan het bestuur.

Evenemententeam
Het evenemententeam bestaat uit een aantal betrokken 
ouders, die samen met de teambegeleiders de vieringen bij 
Mondomijn organiseren, bijvoorbeeld de sint, kerst, carnaval 
en de voorjaarsviering. Het evenemententeam vergadert bij 
Mondomijn een aantal keer per jaar op woensdagochtend.
Bij Mondomijn zoeken wij naar activiteiten in de directe omge-
ving van het kind en met een educatief karakter. Voorbeelden 
van activiteiten zijn een bezoek aan de markt om met echt 
geld te leren rekenen en vervolgens van de gekochte groentes 
een heerlijke maaltijd bereiden, een circusworkshop om 
vervolgens ouders te trakteren op een echte voorstelling of 
een bezoekje aan de schaatsbaan in Helmond. 
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Ouderfeest
Mondomijn waardeert de enorme betrokkenheid van ouders 
en verzorgers. Eén keer per jaar is er een ouderfeest voor 
alle ouders en kinderen van Mondomijn, om jullie als ouder 
te bedanken voor de fantastische samenwerking, inzet, 
kritische blik en het vertrouwen in elkaar. Dit ouderfeest vindt 
plaats aan het einde van het schooljaar.

Evenementenbureau
Heeft u als ouder een bijzonder beroep, hobby of talent en 
vindt u het leuk hier de kinderen bij Mondomijn iets over  
te leren, dan nodigen wij u van harte uit! Het Evenementen-
bureau doet hiervoor regelmatig een oproep in de nieuws-
brief. Zo koppelen wij talenten van onze ouders aan onder-
zoeksvragen van onze kinderen.  

Ouderinloop
Regelmatig is er ‘s middags een ouderinloop voor vragen over 
het onderwijs aanbod. De leerkrachten zijn dan beschikbaar 
om uw vragen te beantwoorden. Natuurlijk kunt u ook een 
afspraak maken voor een ander moment. Wij vragen u om ’s 
ochtends bij het brengen afscheid te nemen van uw kind bij 
de deur. Dit om kinderen die al tussen half 8 en half 9 starten 
zo min mogelijk te storen. Na half 3 bent u van harte welkom 
om in het Domijn een kijkje te komen nemen. De medewer-
kers zijn dagelijks beschikbaar om bij het brengen en halen u 
vragen te beantwoorden.

Kindontwikkelgesprek
Niemand kent het kind zo goed als de ouder. Wij beschouwen 
ouders als de experts op het gebied van het kind. Samen 
gaan we steeds in gesprek over wat we denken dat het kind 
nodig heeft om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.  
We vinden het daarom belangrijk om daar tijd voor te nemen.
In het gesprek zijn beide ouders en de mentor van onderwijs 
en/of opvang aanwezig. Soms is het zo dat door een scheiding 
ouders niet samen het kindontwikkelgesprek voeren. Dan is 
er voor ouders de keuze om ieder apart in gesprek te gaan. 
Vanaf ongeveer 9 jaar sluit ook het kind aan bij een gedeelte 
van het gesprek en waarin het kindontwikkelplan wordt 
besproken.
In dit gesprek bespreken wij de voortgang van uw kind.  
U ontvangt in de maand dat uw kind jarig is en een half jaar 
daarna een geschreven verslag en een uitnodiging voor een 
gesprek. Vanzelfsprekend bent u altijd welkom voor vragen  
of een gesprek. U kunt hiervoor een extra afspraak maken  
bij de mentor van uw kind. 

Ouderportaal
Wij volgen alle kinderen met behulp van het leerlingvolg-
systeem Parnassys. U heeft als ouder via e-mail een inlog-
code ontvangen. Hiermee kunt u inloggen en de gegevens  
van uw kind(eren) inzien. U heeft toegang tot de gegevens  
en resultaten van uw kind(eren), gespreksverslagen, de 
jaarkalender, administratieve zaken, zoals ziekmeldingen  
en de nieuwsbrief. 
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Praktische zaken
Bezoekarrangement
Regelmatig ontvangen wij verzoeken van mensen uit het 
werkveld om Mondomijn te bezoeken. Wij hebben hiervoor 
een speciaal bezoekarrangement. Door middel van een 
presentatie en een rondleiding proberen wij een zo goed 
mogelijk beeld te geven van Mondomijn en de ontwikkeling 
van een Integraal Kindcentrum. Met de opbrengsten van 
deze bezoeken kunnen we extra personeel en activiteiten 
inzetten voor de kinderen.
 
Kind aanmelden
Wilt u uw kind inschrijven bij Mondomijn, dan verzoeken wij 
u om een individuele afspraak te maken. U kunt daarvoor 
telefonisch of via de mail contact opnemen:
Mondomijn
Abendonk 17
5706 WB, Helmond
0492 662894
Aanmelden via: info@mondomijn.nl 

Leerplicht/verlof
Voor bepaalde omstandigheden kunt u verlof aanvragen voor 
uw kind. De uitgebreide verlofregeling met het aanvraag-
formulier vindt u onder ‘downloads’ op onze website.

Flexibele vrije dagen
Bij Mondomijn kunt u flexibele vakantiedagen inplannen. 
Volgt uw kind alleen onderwijs bij Mondomijn dan kunt u dit 
schooljaar twee flexibele vakantiedagen opnemen. Volgt uw 
kind 1 of enkele dagen het aanbod van het continuepakket 
dan heeft u per dag 2 flexibele dagen extra. Op de website 
kunt u precies zien hoeveel dagen u kunt opnemen. U kunt 
vrije dagen aanvragen door een verlofaanvraag in te vullen 
en af te geven bij de administratie of via info@mondomijn.nl. 
Vakantiedagen kunnen niet meegenomen worden naar een 
volgend schooljaar.

Ouderbijdrage
Wij vragen aan ouders van kinderen, die onderwijs volgen 
bij Mondomijn een jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Deze 
vrijwillige bijdrage is in samenspraak met de Medezeggen-
schapsraad vastgesteld op € 37,50 en wordt ingezet ter 
ondersteuning van onderwijsactiviteiten en vieringen als 
sinterklaas en kerst. De kinderen van Domijn 4 gaan op 
kamp. Hiervoor vragen wij een kleine vergoeding voor de 
overnachting(en). De kosten hiervoor worden aan het begin 
van het jaar met u gedeeld.

Verzekering
De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaan-
de uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheids-
verzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle 
betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen; personeel; 
vrijwilligers) verzekerd. Deze verzekering kan niet worden in 
gezet voor kleren die vies worden of beschadigd zijn, brillen 
of telefoons die kapot gaan en vergelijkbare situaties.

Gezondheid en veiligheid
Wanneer uw kind ziek wordt vragen wij u als ouder uw 
kind op te halen. Wanneer blijkt dat er een ziekte heerst 
bij Mondomijn informeren wij u als ouder hierover. Het 
toedienen van medicijnen vinden wij een taak voor ouders. 
Soms kan het echter niet anders dat een kind bij Mondomijn 
medicijnen nodig heeft. Wij vragen u in dit geval contact op 
te nemen met de administratie om een medicijnverklaring 



15

te ondertekenen en de medicijnen daar te overhandigen. 
Onze kwaliteitsfunctionaris, houdt zich binnen Mondomijn 
bezig met de veiligheid en gezondheid van alle kinderen en 
medewerkers. Dit betekent dat er regelmatig een Risico 
Inventarisatie wordt uitgevoerd en er bijvoorbeeld ontrui-
mingsoefeningen worden gehouden. 
Wij vinden veiligheid heel belangrijk binnen Mondomijn.  
Dit betekent dat wij het prioriteit vinden dat ieder kind zich 
binnen Mondomijn veilig voelt. Wij besteden veel aandacht 
aan omgangsvormen en voorbeeldgedrag. Grensoverschrij-
dend gedrag wordt niet geaccepteerd. 

Privacy
Bij Mondomijn worden er regelmatig foto’s en video opna-
mes gemaakt. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt voor de 
website of voor deze Mondomijngids. Bij aanmelding van uw 
kind vragen wij u hier toestemming voor. Wilt u uw afge-
geven toestemming wijzigen, neem dan contact op met de 
administratie via info@mondomijn.nl.

Klachtenregeling
Natuurlijk gaat u bij problemen in eerste instantie naar de 
directbetrokkene bij uw vraag / opmerking / bezwaar of 
klacht. Mocht dit niet tot de gewenste oplossing leiden, dan 
neemt u contact op met de leidinggevende. Veruit de meeste 
klachten over de dagelijkse gang van zaken zullen in 
onderling overleg tussen betrokkenen (ouders, kinderen, 
personeel en/of directie) op de juiste manier afgehandeld 
kunnen worden. Als dat niet leidt tot de gewenste oplossing 
dan kunt u gebruik maken van een van de volgende regelin-
gen, naar gelang van toepassing:
• Voor klachten mbt de kinderopvang kunt u terecht bij SKK 

Dit is een landelijk werkende organisatie met een centraal 
informatie- en meldpunt bereikbaar op 0900-0400034

• Klachtenloket Kinderopvang, Postbus 96802, 2509 JE  
Den Haag. Tel: 0900 1877

• De geschillenregeling voor de medezeggenschapsraad 
(WMS) voor de (G)MR

• De regeling bezwaren FUWA PO voor de leerkracht
• De klachtencommissie PCL Katholiek Onderwijs voor 

ouders
• De commissie van Beroep Onderwijs voor de leerkracht
• De klachtenregeling Primair Onderwijs voor de leerkracht 

en ouders (zie toelichting hieronder).

De complete map van onze klachtenregelingen ligt ter in-
zage in het Ouderdomijn. Mondomijn is als school onderdeel 
van Qliq Primair Onderwijs.

Gedragscode en geschillenregelingen  
Qliq Primair
Het College van Bestuur van QliQ Primair Onderwijs is ervan 
overtuigd dat er in onze scholen heel veel goede dingen 
gebeuren. We realiseren ons echter ook dat er wel eens 
omstandigheden kunnen zijn waarover u op- en aanmerkin-
gen, vragen of misschien wel een klacht of bezwaar hebt. 
Het bestuur van QliQ Primair Onderwijs heeft, met instem-
ming van de GMR, zowel een gedragscode als geschillen-
regelingen vastgesteld. Het bestuur van QliQ wil daarmee 
voor alle betrokkenen zowel preventief (de gedragscode) als 
curatief (de geschillenregelingen) samenwerking en dialoog 
stimuleren. 
Maatschappelijke ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat 
het bestuur van QliQ Primair Onderwijs in 2016 zowel de ge-
dragscode als de geschillenregelingen zal actualiseren. Via 
de nieuwsbrief van de school wordt u daarover geïnformeerd. 
Op www.qliqprimair.nl kunt u de actuele informatie vinden. 
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De gedragscode 
De vastgestelde gedragscode is voor alle betrokkenen 
(personeel, ouders) de leidraad en stimulans voor gewenst 
gedrag binnen onze organisatie. In onze gedragscode zijn 
zowel richtlijnen als protocollen opgenomen. 
De ontwikkelingen in de maatschappij, de herwaardering 
van waarden en normen en praktijkincidenten op scholen in 
Nederland en elders vormen voor QliQ Primair Onderwijs 
de aanleiding om een gedragscode op te stellen. Hierin kunt 
u lezen welke normen en waarden we binnen QliQ Primair 
Onderwijs wenselijk vinden om te hanteren. Dit schept 
duidelijkheid en draagt bij aan de schoolveiligheid. 
Uitgangspunt in deze gedragscode is dat medewerkers,  
stagiaires, vrijwilligers, ouders en leerlingen zich gedragen 
op een manier die positief bijdraagt aan het realiseren van 
goed onderwijs. Criterium om te bepalen welk gedrag we 
(on-)wenselijk vinden, is de mate waarin dit gedrag ons 
onderwijs bevordert of daarvan afleidt. 
Dit gedrag is omkeerbaar; dat wat wij bij leerlingen niet 
wenselijk vinden, willen we ook als medewerker, stagiair, 
vrijwilliger en ouder niet uitdragen en visa versa. Voor deze 
laatste groepen geldt echter in grotere mate dan voor de 
leerlingen, dat zij zich bewust moeten zijn van hun repre-
sentatieve functie. 

De geschillenregelingen 
Natuurlijk gaat u bij problemen in eerste instantie naar 
de directbetrokkene met uw vraag/opmerking/bezwaar of 
klacht. Mocht dit niet tot de gewenste oplossing leiden, dan 
neemt u contact op met de leidinggevende. 
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken 
in de school zullen in onderling overleg tussen betrokkenen 
(ouders, leerlingen, personeel en / of directie) op de juiste 
manier afgehandeld kunnen worden. 

Door het College van Bestuur zijn de voorgedragen contact-
personen per school benoemd. Voor onze school is onze 
contactpersoon Helène v/d Berg. In het jaarverslag van elk 
kalenderjaar is een beknopt verslag opgenomen van de aard 
en omvang van klachten in het voorgaande jaar. Op onze 
internetsite www.qliqprimair.nl is zowel de gedragscode als 
de klachtenregeling digitaal beschikbaar.
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Nieuwsbrief
Twee wekelijks versturen wij digitaal een nieuwsbrief. Deze 
wordt verstuurd via het ouderportaal.

Openingstijden
Mondomijn is 52 weken per jaar open van  7.30 tot 18.30 uur
Voor kinderen van 0 tot 13 jaar

De wettelijke onderwijstijden zijn: 
Maandag, dinsdag en donderdag  8.30 tot 14.30
Woensdag en vrijdag   8.30 tot 12.30
Weekrooster   
Maandag 8.30-14.30 30 minuten pauze 5,50 u
Dinsdag 8.30-14.30  30 minuten pauze 5,50 u
Woensdag 8.30-12.30  4,00 u
Donderdag 8.30-14.30  30 minuten pauze 5,50 u
Vrijdag 8.30-12.30  4,00 u
  
Totaal   24,50 u

De wettelijke tijden liggen vast voor kinderen met een 
basispakket. Wij zijn iedere dag open van 7.30 tot 18.30 voor 
kinderen die een continuepakket afnemen. Het onder-
wijsaanbod wordt dan over de hele dag verdeeld. Zo is het 
mogelijk om 16.00 uur een rekenles te volgen of om 9.00 uur 
een pianoles. 
  
Contact
Abendonk 17, 5706 WB Helmond
0492 66 28 94 
info@mondomijn.nl
www.mondomijn.nl
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1 Nieuwjaarsdag, Mondomijn dicht. Gelukkig Nieuwjaar!

2 Kerstvakantie, Mondomijn open

3 Kerstvakantie, Mondomijn open

4 Kerstvakantie, Mondomijn open

5 Kerstvakantie, Mondomijn open

6 

7 

8 Vergadering Kindcentrumraad

9 Ouderspreekuur 14.30 u

10 Luizencontrole 8.30 u

11 

12 Inspiratie dag, geen onderwijs, Mondomijn open

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 Overleg kinderraad

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 kijkje in de keuken 8.30 u

27 

28 

29 

30 

31 Overleg Evenemententeam 8.30 u

JANUARI
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1 Ouderspreekuur 14.30 u

2 

3 

4 

5 Doorstroom- wendag

6 

7 

8 

9 Carnavalsfeest

10  

11 

12 Voorjaarsvakantie, Mondomijn open

13 Voorjaarsvakantie, Mondomijn open

14 Voorjaarsvakantie, Mondomijn open

15 Voorjaarsvakantie, Mondomijn open

16 Voorjaarsvakantie, Mondomijn open

17 

18 

19 Vergadering Kindcentrumraad  | Start nieuw Kernconcept

20 

21 Luizencontrole 8.30 u

22 

23 Overleg Kinderraad

24 

25 

26 Ouderspreekuur 14.30u

27 

28 

FEBRUARI
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 Ouderspreekuur 14.30 u

21 Overleg Evenemententeam 8.30 u

22 

23 

24 

25 

26 Vergadering Kindcentrumraad

27 

28 Voorjaarsviering

29 

30 Goede vrijdag

31 

MAART
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1 1e Paasdag | Kikker in je bil!   

2 2e Paasdag

3 

4 Kijkje in de keuken 8.30 u

5 

6 Overleg Kinderrraad

7 

8 

9 

10 

11 

12 Ouderspreekuur 14.30 u

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 Meivakantie, Mondomijn open

24 Meivakantie, Mondomijn open

25 Meivakantie, Mondomijn open

26 Meivakantie, Mondomijn open

27 Meivakantie, Mondomijn open

28 Meivakantie, Mondomijn open

29 Meivakantie, Mondomijn dicht

30 Meivakantie, Mondomijn dicht

APRIL
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1 Meivakantie, Mondomijn open

2 Meivakantie, Mondomijn open

3 Meivakantie, Mondomijn open

4 Meivakantie, Mondomijn open

5 

6 

7 Doorstroom- wendag

8 

9 Luizencontrole 8.30 u

10 Hemelvaart, Onderwijsvrij

11 Onderwijsvrij, Mondomijn open

12 

13 

14 Vergadering Kindcentrumraad | Start nieuw Kernconcept

15 Ouderspreekuur 14.30 u

16 Overleg Evenemententeam 8.30 u

17 

18 Overleg Kinderrraad

19 

20 1e Pinksterdag

21 2e Pinksterdag

22 deze week kamp Domijn 4

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 Avondvierdaagse

31 Avondvierdaagse

MEI
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1 Avondvierdaagse

2 Avondvierdaagse

3 

4 

5 Ouderspreekuur 14.30 u

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 Overleg Evenemententeam 8.30 u

14 

15 

16 

17 

18 Vergadering Kindcentrumraad

19 

20 

21 

22 Overleg Kinderrraad

23 

24 

25 

26 

27 

28 Ouderfeest, start 19.00 u!

29 

30 

JUNI



Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ma

Di

1 

2 Doorstroom- wendag

3 Ouderspreekuur 14.30u

4 Afscheid groep 8

5 Kindfeest

6 Start zomervakantie/ Summerschool Mondomijn

7 Fijne vakantie allemaal!

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31

JULI



Mondomijn
‘It takes a village to raise a child’

Mondomijn is een integraal kindcentrum!  
Een unieke plek waar onderwijs en opvang hand  
in hand gaan. Waar uw kind gezien en begeleid  
wordt van 0 tot 13 jaar. Waar wij samen met u als  
ouder uit ieder kind het beste van zichzelf halen.

Bij Mondomijn:
• is uw kind ons uitgangspunt
• is er voor ieder kind een leerplan op maat
• bieden wij Engels vanaf 3 jaar
• delen wij alle info 24/7 via een online ouderportaal
• kunnen kinderen warm eten
• zijn we 52 weken per jaar open, van 7.30 tot 18.30 uur
• werken wij met diverse professionals  

o.a. voor kunst, sport, muziek, techniek en dans
• wij werken aan 21c skills om uw kind voor te bereiden 

op de maatschappij van de toekomst
• is uw kind van harte welkom!

Heeft u interesse in onderwijs of kinderopvang voor 
uw kind bij Mondomijn maak dan een afspraak met 
Joke Tillemans, directeur van Mondomijn.

Mondomijn
Abendonk 17
5706 WB HELMOND
T 0492 - 66 28 94
info@mondomijn.nl

Locatie Domijn 1:  T 06 - 128 74 372
Locatie Domijn 2, 3 en 4 na 14.30 uur: T 06 - 109 83 039
www.mondomijn.nl


