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Welkom bij het kindcentrum van IKC VanKampen! 

Wij zijn gespecialiseerd in opvang en onderwijs aan alle kinderen tussen de 0 en 13 jaar. Binnen onze 

Christelijke grondslag is iedereen welkom in onze dagopvang, onze peuterspeelzaal, ons onderwijs en 

onze voor- en naschoolse opvang. 

“Ieder kind is gelukkig, positief, sociaal en bewust van zichzelf en de omgeving. Het kind beheerst de 

gewenste kennis en gebruikt deze om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen.” 

Dit is onze visie en daar werken wij met ons allen aan. Professionals, kinderen en ouders. 

In alles wat wij doen staan ontdekken en onderzoeken centraal. Voor de jonge kinderen betekent dit dat 

wij de natuur actief bij hun ontwikkeling betrekken. De oudere kinderen gaan zelf op onderzoek uit, en 

daarmee vergroten zij hun kennis en hun vaardigheden. 

Dit is anders dan de scholen om ons heen. En dat maakt ons uniek! 

Wij bereiden onze kinderen voor op tweetalig onderwijs. Daarom krijgt iedereen vanaf groep 1 Engelse 

les. 

Vanaf groep 5 leren onze kinderen programmeren met de Raspberry Pi. Ze schrijven spellen en besturen 

robots. 

Onze leerlingen zijn klaar voor de toekomst! 

IKC VanKampen kent geen jaarklassen. Kinderen krijgen de leerstof die bij ze aansluit. Je hebt altijd 

uitdaging en blijven zitten is het niet meer bij. 

Ook onze leerkrachten werken groepsdoorbroken. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de kinderen 

in het kindcentrum en zijn begeleiden hen gezamenlijk in het leerproces. 

Natuurlijk leren de kinderen op IKC VanKampen basisvaardigheden als rekenen, spelling en taal. 

Vanaf groep 4 maken zij gebruik van een tablet van school. Met het programma Snappet kunnen 

leerkrachten en leerlingen lessen geven en leerdoelen kiezen. Snappet geeft bovendien inzicht in de 

doelen en de persoonlijke groei. 



Ons onderwijssysteem sluit aan op onze visie. Zo zijn alle schooldagen even lang en gaan de kinderen tot 

14.15 uur naar school. Ieder kind kan elke dag tot 15.00 uur op school blijven. Om onder begeleiding 

huiswerk te maken, aan de eigen doelen te werken of educatieve spellen te spelen. Of gewoon lekker te 

ontspannen. 

Om 15.00 uur start de buitenschoolse opvang. Je kunt op het kindcentrum blijven of meedoen bij één van 

de aangesloten verenigingen. Dit zijn bijvoorbeeld de zwemschool, de handbalvereniging, kunstlessen en 

scouting. 

Naast vaste vakantieperiodes kennen wij ook drie flexibele vakantieweken. In de herfstvakantie, de 

voorjaarsvakantie en de meivakantie is het kindcentrum gewoon open en wordt er gewoon lesgegeven. 

Ouders kiezen zelf wanneer ze deze weken opnemen. 

Welkom bij IKC VanKampen! 

Wilt u meer weten, een rondleiding krijgen of uw kind inschrijven? Bezoek dan onze website 

www.ikcvankampen.nl. Of neem telefonisch contact met ons op via 010-4356696. 

Tot snel! 

http://www.ikcvankampen.nl/

