Nieuwsbrief
scholen en schoolbesturen
Amsterdam, 26 februari 2019
Bestemd voor alle Amsterdamse ketenpartners,
2018 was een roerig jaar voor Combiwel voor Kinderen
en alle collega-aanbieders van VVE. De harmonisatie
naar de Wet Kinderopvang was een grote verandering
voor organisatie, ouders en partners. Het was een jaar
van alle zeilen bijzetten en het op poten zetten van onze
organisatie om deze toekomstbestendig te maken. In
deze nieuwsbrief wil ik u bijpraten.
‘Op weg naar de toekomst’ .
De Combiwel band met Amsterdam is historisch sterk.
Onze decennialange ervaring in VVE-programma’s,
vroeger de peuterspeelzaal en nu als voorschool
onderdeel van ‘de kinderopvang’, betekent dat wij altijd
bruggen hebben geslagen tussen ‘onze’ kinderopvang en
de basisschool. Op dat punt neemt Combiwel voor
Kinderen mooie bagage mee in de samenwerking met
scholen en schoolbesturen.
Er liggen leuke, nieuwe uitdagingen voor ons, waarbij
Combiwel voor Kinderen vooruitstrevend inzet op
intensievere samenwerking met school en bestuur,
zowel onder bestaande als nieuwe relaties. Wij
ontwikkelen missie en visie in dit licht en informeren
onze Amsterdamse partners en belangenpartijen graag,
o.a. middels deze nieuwsbrief.

Combiwel voor Kinderen 3.0
2019 gaan wij vol vertrouwen in. Combiwel voor
Kinderen zal intern nog de broodnodige slagen maken
om de efficiency en de structuur te verbeteren en goed
in te richten. Verbeteringen die leiden tot duurzame en
georganiseerde communicatie, zowel met ouders als met
ketenpartners - kortere onderlinge lijnen op basis van
vertrouwen en goede infrastructuur.
Een belangrijk onderdeel voor de communicatie en
kortere lijnen met ouders zal medio dit jaar in gang
worden gezet. Er komt voor ouders een goed
toegankelijk, digitaal, ouderportaal. Daarmee kunnen
onze medewerkers op de locaties veel directer met
ouders contact leggen, onder andere met foto’s,
berichten en dagboekjes. Deze ouder-app willen wij na
de zomer overal actief hebben.

Wij zullen de nadruk gaan leggen op het organiseren
van activiteiten met een combinatiekarakter voor de
onderbouw. Meer werk maken van een creatieve,
actieve en vrolijke invulling van de doorgaande leerlijn.
Planmatig, structureel en in afstemming willen we
activiteiten tot stand brengen buiten bestaande hokjes,
waarmee we goed willen aansluiten op het profiel van
de school. Vanuit de VVE-aanpak ligt er uiteraard een
goede basis, hierbinnen willen we een paar stapjes extra
gaan zetten.

Tevens willen wij samen optrekken om te kijken hoe we
de kinderen die door de harmonisatie niet naar de
voorschool komen binnen kunnen gaan halen. Daar
speelt o.a. de gemeente een actieve rol in en daar doen
we al van alles voor in de communicatie. Echter, een
lokale strategie, samen optrekken met de scholen en de
schoolbesturen, om ouder en kind optimaal te bereiken,
is ook belangrijk.
Samen een toekomst, zonder hokjes
Als we naar de (verre) toekomst kijken, dan zien wij een
sterkere samenwerking tussen school en kinderopvang.
Meer integreren, in ieder geval intensiever samenwerken. Ondanks de hindernissen, geloven wij in de ‘een
loket’ gedachte, waar kinderen vanaf de geboorte tot
aan de middelbare school een goede plek geboden
wordt om zich optimaal te ontwikkelen. De totaalschool,
waar Amsterdam al lang over praat, zien wij als een
kans. Hierop zullen wij ons beleid en onze visie verder
ontwikkelen en hierover willen wij graag in gesprek.
Ook willen we in gesprek over het ruimtegebruik. Ruimte
is schaars en duur en soms een belemmering voor onze
exploitatie voor de doelgroepen. Door slim om te gaan
met ruimte in nieuw- en verbouw, bijvoorbeeld door te
combineren met BSO, kunnen kosten en vierkante
meters bespaard worden. En wellicht zijn er nog andere
mogelijkheden voor een efficiënter ruimtegebruik.
Uiteraard verloochenen wij onze afkomst niet. Onze
VVE-ervaring, de door ons doorontwikkelde kwaliteit en
de samenwerking met basisscholen zien wij als unieke
ervaring die wij meebrengen aan tafel.
Een toekomst zonder hokjes.
Wij denken dat dit mogelijk is!
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