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Doel: 
Visie en innovaties in begrijpelijke taal en met visuele ondersteuning in minder dan 2 minuten verduidelijken. Gebruik is op de eigen 
website, social media en bij kennismakingsgesprekken.  
 
Doelgroep: 
(Aanstaande) ouders 
Geïnteresseerden 
Collegascholen 
 



 

  

 



 

  

 

Tekst Beeld  

Welkom bij het kindcentrum van IKC 
VanKampen! 

Bij frontaal is beeld. Vliegt 
weg en het IKC wordt 
zichtbaar. Gebouw 
vergelijkbaar met de 
Paterstraat met een groen 
plein en kippen. Motto 
“ontdek en onderzoek” is 
duidelijk leesbaar op de gevel. 

 



 

  

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.  

Alle 4 de werksoorten worden 
verduidelijkt met een kind 
van een bepaalde leeftijd dat 
voor het IKC verschijnt. Hele 
dagopvang met een baby 
(meisje), peuterspeelzaal met 
een peuter (jongen) en 
onderwijs/BSO met 2 
kinderen (meisje 8 jaar en 
jongen 12 jaar). Binnen de 
kinderen zijn er i.i.g. 2 vanuit 
een andere culturele 
achtergrond 
vertegenwoordigd. 

 



 

  

“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. 

Leerkracht, 2 kinderen en een 
ouder vouwen een spandoek 
uit waar de visie op staat. 

 



 

  

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!  

De onderwijskinderen 
vertellen dit en nodigen de 
kijker uit mee te gaan de 
school in.  Het motto boven 
de school zoemen we op in. 
Bij de natuur komt de kip 
voorbij. We komen in de hal 
uit vanwaar we verder 
kunnen verkennen. Vanaf nu 
stapelen items zich op naast 
of in de buurt van het kind.  

 
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! 

Engelse vlag in de ene hand 
en de Nederlandse in de 
andere. Vlaggen planten 
naast het kind.  

 



 

  

 Klas in waar met een knop op 
een actieve Raspberry een 
robot gaat bewegen. De robot 
pakt de vlaggen op en blijft 
staan.  

 

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. 

Kinderen gaan samen langs 
borden met groep 4, 5, 6 en 7 
terwijl ze blaadjes 
volschrijven en weggooien. Ze 
gaan in verschillende 
tempo’s.  Robot met vlaggen 
gaat mee.  

 
Ook onze leerkrachten werken 
groepsdoorbroken. Zij zijn gezamenlijk 
verantwoordelijk voor de kinderen in het 
kindcentrum en zijn begeleiden hen 
gezamenlijk in het leerproces.  

De scheidslijn tussen 4 en 5 
wordt weg gegumd. Ook 
tussen 6 en 7.  

 



 

  

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.  

Kinderen pakken een tablet 
op, kijken naar een som op 
het bord en gaan aan de slag. 
De term Snappet is duidelijk 
zichtbaar op het digibord. De 
jongen draait zijn tablet om 
die vergroot in beeld komt en 
laat ontwikkelingslijnen zien, 
een doel dat hij behaald heeft 
en een waar instructie op 
moet volgen.  

 



 

  

 De kinderen houden de tablet 
vast en pakken er een 
vergrootglas bij. Ze slaan een 
boek over de 2e wereldoorlog 
open waar een heel pop-up 
uit omhoog komt met 
muzieknoten, een knutsel, 
een excursiemogelijkheid en 
een landkaart.  
Het pop-up boek blijft net als 
de robot, tablet, vlaggen en 
de achtergrond de 
weggehaalde groepsgrenzen 
zichtbaar.  

 



 

  

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.  

Het kind trekt een screen 
naar beneden met een 
overzicht van de 5 gelijke 
dagen en de verlengde 
schooldag.  

 



 

  

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.  

Van elk voorbeeld krijgt het 
kind een item. Een 
zwembroek, handbal, 
schildersezel, camera en 
scoutingknoop.  

schoolbel gaat 



 

  

 



 

  

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.  

4 seizoenen op een kalender. 
Kind spint een bord met 
‘herfstvakantie’ rond dat 
uitkomt in de zomer.  

 
Welkom bij IKC VanKampen! De kinderen staan in het 

midden met de item die ze 2 
dia’s geleden kregen. Bovenin 
het logo met motto en alle 
items die zijn langsgekomen 
hebben een plek: 
- robot met vlaggen 
- tablet met Snappet 
- pop-up boek 
- kalender 
- screen met 5 gelijke dagen 

 



 

  

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! 

Kinderen trekken uit de 
onderkant van het scherm de 
informatie van de site en 
telefoonnummer naar boven. 
Alle andere items blijven 
zichtbaar. 

 
 
Het laatste beeld zou ik ook willen gebruiken voor een grote banner en als verduidelijking in de informatiegids, op de website etc.  
     

http://www.ikcvankampen.nl/

