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Verslag extra ouderavond Dribbel, De Brug en De Kim - 20 april 2022 Develhof De ontwikkelingen naar het nieuwe integrale kindcentrum dat in 2024 in de wijk Nederhoven verrijst
zijn jaren geleden al in gang gezet, maar de laatste tijd zijn deze in een stroomversnelling gekomen.
Reden om ouders hierover nu bij te praten. Dit werd gedaan door Arjan van Sprang, directeur
kinderopvang & onderwijs van De Kim en De Brug, en Ad Vos, bestuurder van PIT kinderopvang &
onderwijs waar de drie kindcentra onderdeel van zijn. Hij vertelde over de aanloop naar de plannen.

Inleiding
In september 2020 hebben we alle ouders een brief gestuurd waarin we de vorming van ons nieuwe
kindcentrum hebben aangekondigd, maar destijds was het nog niet mogelijk door te pakken en een
stip op de horizon te zetten. Dat komt omdat we hierbij sterk afhankelijk waren en nog steeds zijn
van andere partijen. Intussen hebben we niet stilgezeten en zijn we vanuit de drie kindcentra steeds
meer naar elkaar toe gaan werken. De teams werken steeds meer samen en nieuwe
methodes/werkwijzen worden gezamenlijk gekozen. We vormen steeds meer één team en zetten
stappen naar één ontwikkellijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Nu de puzzelstukjes steeds meer en
snel in elkaar vallen, staan we voor een mooie, grote stap in het samengaan. Maar wat ging hier
allemaal aan vooraf?

De aanloop - fusie
PIT anticipeert steeds op wat er landelijk te gebeuren staat. In 1990 ontstonden de brede scholen;
locaties waar basisonderwijs met andere partijen zoals artsen en kerkgenootschappen waren
gehuisvest, soms met afspraken, vaker niet. Op initiatief van gemeenten trokken ook
peuterspeelzalen in die gebouwen. In 2007 werd met de motie Van Aartsen/Bos het uitgangspunt
dat het voor ouders makkelijker moest worden om werk en gezin te combineren door onderwijs en
opvang op é֖én plek aan te bieden. Het onderwijs kreeg de opdracht om voor-, tussen- en naschoolse
opvang te organiseren. Dat kon op twee manieren: zelf doen of in makelaarschap met een
kinderopvangorganisatie. In 2007 telde Zwijndrecht drie opvangorganisaties: Bobo, Salza (dat in 2008
failliet ging) en SKZ. PCOAZ koos voor een samenwerking met SKZ. Die beviel zo goed, dat deze in
2011 leidde tot een intentieverklaring voor samenwerking op de langere termijn vanuit een gedeelde
visie op de ontwikkeling van kinderen tot 13 jaar. Dat gebeurde ook met het oog op
maatschappelijke ontwikkelingen. In 2015 zijn beide organisaties gefuseerd en ontstond PIT
kinderopvang & onderwijs om slagvaardig te kunnen zijn en echt het verschil te kunnen maken voor
de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar. Met deze fusie was PIT koploper, maar het was niet
de eerste keer dat er zoiets plaatsvond. In 1985 gingen de kleuterschool en lagere school samen
verder als basisschool voor kinderen van 4 tot 13 jaar, omdat toen al wetenschappelijk was bewezen
dat een doorgaande leerlijn goed is voor kinderen.

PIT vindt dat kinderen ontwikkelrecht hebben en doet daar heel veel voor. Leerplicht is er voor de
ouders, zij moeten hun kind(eren) naar het basisonderwijs sturen. Wat wij liever zouden zien, is dat
ouders niet de plicht voelen, maar graag willen dat hun kinderen naar een kindcentrum van PIT gaan
omdat daar voor hun kind zoveel mooie dingen gebeuren.

De aanloop - recente landelijke ontwikkelingen
We hebben onze visie op kinderen wijd en zijd gedeeld. Landelijk kwam daar de vreselijke
toeslagenaffaire bij, waardoor de regering op zoek is gegaan naar een vervanging van het gedrocht
van het huidige systeem dat ten grondslag ligt aan alle ellende. De uitkomst is dat we in Nederland in
stappen naar gratis kinderopvang voor alle kinderen in 2028 gaan. Dat is een belangrijke
ontwikkeling die het mogelijk maakt om kinderen in het kindcentrum een breed programma aan te
bieden. Een andere ontwikkeling vanuit de regering is die van de rijke ontwikkeldag waarbij het
onderwijs de opdracht (en geld) heeft gekregen om in het verlengde van de motie Van Aartsen/Bos
buiten onderwijstijd iets extra’s te doen op het gebied van sport, spel, cultuur e.d. Wij kunnen dat al
bieden binnen onze organisatie, binnen onze integrale kindcentra waar kinderopvang en onderwijs
naadloos met elkaar zijn verbonden. We lopen daarmee stappen voor op organisaties die deze
verbinding (nog) niet hebben. We zijn blij dat de overheid daarmee wat wij belangrijk vinden, dus
wat goed is voor de ontwikkeling van kinderen, ondersteunt. Maar het is ook goed voor onze
medewerkers, want zij hebben zo meer mogelijkheden om zich te specialiseren of juist te verbreden.
Ook daar plukken de kinderen de vruchten van.
Naast deze inhoudelijke ontwikkelingen is er ook een zakelijke kant waar we als organisatie mee te
maken hebben. Huisvesting van kinderopvang is van de organisatie zelf, maar huisvesting van
onderwijs is van de gemeente. Die is economisch eigenaar - en betaalt dus ook de nieuwbouw - maar
draagt het gebouw over aan het onderwijsbestuur dat dan juridisch eigenaar wordt. Gebouwen gaan
doorgaans 40 jaar of langer mee. De gemeente moet met het onderwijsbestuur overleggen wat er
met het gebouw moet gebeuren. Vroeger werd dat jaarlijks gedaan voor het jaar dat daarop volgde
met ieder bestuur apart, sinds 2011/2012 is het overleg met alle onderwijsbesturen (en inmiddels
ook met alle kinderopvangbesturen) en gaat het over een periode van vier jaar. Dit is een wettelijke
verplichting voor de gemeenten.

De aanloop - recente lokale ontwikkelingen
De gemeente Zwijndrecht staat voor de opgave om acht locaties te vervangen. We hebben met de
gemeente en de besturen afgesproken dat we met elkaar deze klus klaren, want het gaat om de
kinderen in Zwijndrecht, voor de komende 40 jaar. Ook hebben we met elkaar bepaald dat er per
wijk bij voorkeur minimaal twee denominaties zijn (bijvoorbeeld openbaar en christelijk onderwijs).
Tevens is de afspraak gemaakt dat de nieuwe locaties groter zijn dan de bestaande om het rendabel
te houden voor alle betrokkenen. Bij 200 kinderen van groep 1 tot en met 8 ligt volgens de overheid
ongeveer het break-evenpunt. Dat is de financiële drijfveer. Daarnaast is er een organisatorische
drijfveer: op een grotere locatie kun je een groter, gevarieerder team samenstellen en dat biedt
inhoudelijke voordelen voor de kinderen.
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De gemeente Zwijndrecht heeft twee zogenoemde Integrale HuisvestingsPlannen (IHP) gemaakt: een
voor de periode 2020-2023 en een voor 2024-2027. Wij zijn nu bezig met het IHP 2020-2023.
Voor Nederhoven was het plan om twee nieuwe locaties te bouwen: De Twee Wieken en De
Brug/Dribbel/De Kim. Daarbij was het idee dat De Twee Wieken in 2021 zou starten met de
nieuwbouw op de locatie Duivenvoorde. Deze zou worden opgeleverd in de zomer van 2022. Zodra
dit zou zijn gerealiseerd en De Twee Wieken uit de locatie Roerdompstraat zou zijn vertrokken naar
de nieuwbouw, kon PIT dan op de locatie Roerdompstraat verder. Maar het proces liep een jaar
vertraging op, met alle gevolgen van dien voor onze plannen en planning die mee werden vertraagd.
Tot eind februari van dit jaar de situatie plots veranderde: OZHW, het bestuur waar De Twee Wieken
onder valt, bevestigde aan ons dat de twee groepen van De Twee Wieken die nu nog in het gebouw
aan de Roerdompstraat zitten, na de zomervakantie in hun huidige gebouw aan de Duivenvoorde
passen. En daarmee komt er opeens ruimte voor de bouw van ons nieuwe ikc aan de
Roerdompstraat vrij en is alles in een stroomversnelling geraakt. Dat is de context waarin we werken,
de dynamiek in de gemeente waar we mee te maken hebben. Sinds eind februari is het projectteam
voor de nieuwbouw hard aan de slag en kunnen we u nu op de hoogte brengen. Het plan is dat onze
nieuwbouw in de eerste helft van 2024 wordt opgeleverd. Wij zijn daar voor onze ikc-ontwikkeling
blij mee, net als de gemeente die straks verder moet met de uitvoering van IHP 2024-2027.

Wat betekent dit alles voor het komende onderwijsjaar?
We zetten de veranderingen op een rij:
•

•
•
•

Dribbel gaat in de zomer van 2022 naar een tijdelijke huisvesting in De Brug. Het is onlangs
gebleken dat Dribbel niet in het huidige gebouw kan blijven tijdens de bouw van het nieuwe ikc.
Alle aansluitingen voor gas, water en licht zitten in het deel van het gebouw dat gesloopt gaat
worden en daarmee zouden de kinderen en medewerkers te dicht op de bouw komen te zitten.
Of Dribbel gesloopt gaat worden of maximaal aangepast, dat wordt binnenkort definitief
bepaald.
Dribbel wordt dus tijdelijk gehuisvest in het gebouw van De Brug. Een tijdelijke huisvesting voor
kinderopvang in portacabins kost veel geld. Die kosten zijn veel lager als Dribbel in een
verbouwde, bestaande locatie gehuisvest wordt. Omdat we een maatschappelijke organisatie
zijn en ons geld verantwoord besteden, hebben we ervoor gekozen De Brug aan te laten passen
om te voldoen aan de veiligheidseisen van de GGD. Bijvoorbeeld de slaapkamers voor de jonge
kinderen moeten gerealiseerd worden. Door de dagopvang van 0 tot 4 jaar naar De Brug te
verplaatsen ontstaat er een geweldige kans om de doorgaande ontwikkellijn van het jonge kind
verder uit te bouwen.
Door de verhuizing van Dribbel gaan met ingang van het nieuwe onderwijsjaar alle kinderen van
0 tot 7 jaar (dus van Dribbel tot en met groep 3 van De Kim en De Brug) naar de locatie aan de
Laan van Nederhoven.
Op de locatie aan de Roerdompstraat zitten alle kinderen van 8 tot 13 jaar, dus de groepen 4 tot
en met 8.
De onderwijstijden van de beide locaties worden op elkaar afgestemd. De ene locatie zal wat
eerder starten dan de andere, zodat eventuele broertjes en/of zusjes op twee locaties gebracht
en/of gehaald kunnen worden.
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•
•

•

•

Op beide locaties is er een vso- en een bso-groep.
Alle kinderen van groep 1 tot en met 6 van De Brug en De Kim worden in hun eigen leeftijdsgroep
gemengd. Dus geen De Brug- of De Kimgroepen apart van elkaar, maar door elkaar. Dit zijn dus
de kinderen die in de huidige groep 1 tot en met 5 zitten plus de nieuwe kinderen die we komend
onderwijsjaar verwelkomen. Zij hebben nog een weg te gaan op weg naar en in het nieuwe
kindcentrum. Uiteraard houden we zoveel mogelijk rekening met vriendjes/vriendinnetjes en
een goede balans in de groep qua sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling. De groepen
moeten wel in balans zijn. We kunnen zo meer evenwichtige groepen maken en de inzet van het
onderwijspersoneel en het onderwijsondersteunend personeel is efficiënter.
We voegen de groepen 7 en 8 van De Brug en De Kim aankomend onderwijsjaar nog niet samen.
Dat zijn dus de huidige groepen 6 en 7. Zij worden wel op de Roerdompstraat geplaatst. Deze
groepen gaan naar alle waarschijnlijkheid niet meer in het nieuwe gebouw komen, omdat dit nog
in aanbouw of net klaar is als zij naar het voortgezet onderwijs gaan. We laten deze groepen
aankomend jaar nog in hun eigen groep, maar gaan de samenwerking onderling tussen de
groepen wel opstarten en aanmoedigen. Er kunnen dus gezamenlijke activiteiten plaatsvinden.
De groepen 4 tot en met 8 starten komend onderwijsjaar in het huidige gebouw aan de
Roerdompstraat en betrekken in december de tijdelijke huisvesting.

Komend onderwijsjaar is de indeling dus als volgt:

•

Op de locatie aan de Laan van Nederhoven hebben we vier lokalen in gebruik voor de babygroep,
dreumesgroep, peutergroep en peuterspeelgroep; deze laatste ruimte wordt tevens gebruikt
voor de voorschoolse en buitenschoolse opvang.

4

•
•
•

Daarnaast zijn er vier lokalen voor de groepen 1 tot en met 3. Hoe de groepsverdeling eruit ziet,
krijgt u in juni van ons te horen.
Op de locatie aan de Roerdompstraat komen de groepen 4 tot en met 6, verdeeld over vijf
groepen.
Op de locatie aan de Roerdompstraat komen de groepen 7 en 8 van De Brug en groep 7 en 8 van
De Kim. Dit zijn dus de huidige groepen 6 en 7.

Deze indeling biedt ons de mooie kans om de ontwikkellijn van 0 tot 13 jaar neer te zetten zoals wij
die ook voor ons zien in het nieuwe gebouw. Kinderen gaan nu al merken dat we in één lijn werken.
Wat vaak als belangrijke factoren genoemd wordt bij de drie kindcentra zijn de kleinschaligheid en de
geborgenheid, het ‘ons-kent-ons-gevoel’. Dat gaan we zeker meenemen. Kinderen moeten zich
optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige en geborgen sfeer, waarin zij hun talenten ontdekken en
gelukkig zijn.
Om duidelijk naar buiten te treden als één nieuw integraal kindcentrum geven we er de voorkeur aan
om vanaf de zomer verder te gaan onder een nieuwe naam. We rollen hier binnenkort een plan voor
uit waarbij we de input van kinderen en ouders heel goed kunnen gebruiken. U hoort hier meer over
na de meivakantie.

Op naar de nieuwbouw
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Dit is de huidige locatie aan de Roerdompstraat. Groen is kindcentrum Dribbel, rood zijn basisschool
De Twee Wieken en kindcentrum De Kim. Het rode gedeelte wordt in ieder geval gesloopt. Het
groene gedeelte wordt vooralsnog voor het grootste gedeelte aangepast en komt aan de
nieuwbouw. De tijdelijke huisvesting voor de groepen 4 tot en met 8 komt waarschijnlijk ongeveer
waar de blauwe lijnen zijn ingetekend. Dit wordt met de gemeente verder afgestemd.
In de tijdelijke huisvesting zijn voldoende lokalen en begeleidingsruimten voor kinderen buiten de
groep en er is een speelplein. Dit plein wordt met een wand afgeschermd van de bouwlocatie.
Binnen PIT zijn er recentelijk ervaringen opgedaan met tijdelijke huisvesting voor integraal
kindcentrum De Twijn. Het werken in een tijdelijke huisvesting is niet zoals in een bestaand gebouw,
maar het is ook zeker geen bouwkeet. Er mag verwacht worden dat kinderen zich op een prettige
manier kunnen ontwikkelen. Tijdelijke huisvesting naast de bouwlocatie biedt ook educatieve
kansen. We gaan kijken hoe we kinderen kunnen betrekken bij het bouwproces, zodat ze het niet als
vervelend ervaren, maar als een mooie nieuwe kans zien.
Veiligheid staat altijd voorop. In het projectteam wordt de veiligheid rondom de bouwplaats steeds
weer besproken.

Het tijdpad de komende maanden
•
•
•

•

In mei maken we de groepsindeling die we begin juni bekendmaken aan de ouders.
Kinderen kunnen in juni kennismaken met elkaar en eventueel met de nieuwe locatie.
In juli organiseren we een symbolische kinderverhuizing. Hoe die er precies uitziet, moeten we
nog verder uitwerken, maar de insteek is dat kinderen iets van zichzelf verhuizen naar een
andere plaats of locatie. We bewaren dat dan daar tot na de vakantie. Verhuizen en verandering
bieden nieuwe mogelijkheden en kansen en dat gaan we de kinderen meegeven.
Na de zomervakantie komt er een presentatie van het definitieve ontwerp van het gebouw.
We verwachten dat er tegen die tijd ook meer gecommuniceerd kan worden over de verhuizing
rond december naar de tijdelijke huisvesting aan de Roerdompstraat voor de groepen 4 tot en
met 8.

Een eerste schets van het nieuwe gebouw
Let op: het is echt nog maar een eerste schets. We zitten op dit moment in de voorlopige
ontwerpfase waarin nog veel aangepast kan worden.
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Op deze afbeelding ziet u de indeling van de benedenverdieping. Groen is het gedeelte voor kinderen
van 0 tot 7 jaar. U ziet de vorm van Dribbel terug, maar nu met een groter gemeenschappelijk speelen leergedeelte. Het gele gedeelte is het centrale hart van het gebouw, waar de podiumtrap naar
boven te zien is, evenals een speellokaal. De bedoeling van deze ruimte is om er bijvoorbeeld
vieringen met het hele kindcentrum te hebben. Het roze gedeelte is voor de middenbouw met ook
een eigen gemeenschappelijk leerplein op de gang.

Rechts ziet u in oranje het gedeelte voor de bovenbouw boven. Met weer een leerplein op de gang,
maar ook een keuken/techniekruimte. Buiten is een dakterras dat kan dienen als buitenlokaal.
De toegang tot het gebouw willen we reguleren door middel van drie verschillende in- en uitgangen.
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Hier ziet u nog een keer van bovenaf wat de bedoeling is van de verdeling van de ruimte. Er zijn
groepsruimten met een centraal gedeelte dat als speel- en ontwikkelplein gebruikt kan worden. In
het midden is het centrale hart van het gebouw voor de gezamenlijke bijeenkomsten.

Vragen (V) en antwoorden (A)
V: Er wordt over veiligheid gesproken, maar hoe zit het met de veiligheid op de fietsroute?
A: We kennen de punten die aandacht nodig hebben en zijn en blijven hierover in gesprek met de
gemeente. Die is verantwoordelijk voor de ruimte naar het kindcentrum, wij voor die om en in het
kindcentrum.
V: Hoe krijg ik mijn kind zover dat hij naar de nieuwe locatie gaat?
A: U staat hierin niet alleen, als team gaan we de kinderen goed voorbereiden en meenemen in de
plannen. We bespreken wat we u vanavond hebben verteld in de groepen op maandag 9 mei. Dit
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wordt gedaan door de eigen leerkracht, op het niveau van de groep. We beantwoorden dan ook al
hun vragen en we blijven dat doen. Mochten kinderen op een eerder moment het onderwerp ter
sprake brengen, dan wordt hier aandacht aan besteed. Uiteraard kunt u thuis alvast de plannen met
uw kind(eren) bespreken, nu of in de meivakantie, dat is aan u.
V: Waarom gebeurt dit pas op 9 mei?
A: Dat doen we omdat we die ouders die vanavond niet aanwezig kunnen zijn en vrijdag het verslag
ontvangen de mogelijkheid willen geven om het eerst zelf te bespreken met de kinderen.
V: Hoeveel kinderen zitten er straks op het nieuwe ikc?
A: We gaan uit van maximaal 330 kinderen in het onderwijs plus de kinderen van de opvang.
V: Complimenten hoe goed jullie deze ellende brengen. Ik houd van veranderingen, maar vind het niet
zo leuk dat de kinderen van nu groep 7 (straks groep 8) in een jaar drie keer (inclusief de overstap
naar de middelbare school) moeten verhuizen!
A: Dat kan niet anders, we moeten binnen de mogelijkheden keuzes maken. Het zijn de oudere
kinderen en we doen er alles aan om het ook voor hen zo prettig en makkelijk mogelijk te maken.
We nemen zoveel mogelijk onze vaste collega’s mee zodat de kinderen de voor hen vaste,
vertrouwde gezichten houden. Ik heb het volste vertrouwen in het team dat zij het ‘ons’-gevoel snel
weten te creëren.
V: Hoe groot is de kans met de huidige levertijdproblemen en stijgende prijzen dat de bouw
vertraging oploopt waardoor de verhuizing kan worden geschrapt?
A: Ik begrijp de vraag. Ik doe dit hele traject niet alleen, maar samen met het projectteam
nieuwbouw en daarin wordt vooruitgedacht, zoals met het vleermuizenonderzoek. We zijn echt
proactief. Ik vertrouw op mijn team en ga er nu vanuit dat het allemaal goed gaat, maar kan niet
beloven dat de bouw geen vertraging oploopt. Maar wat er ook gebeurt, bij alles wat er op ons pad
komt en bij alles wat we besluiten staat bovenaan dat we het voor de kinderen allemaal zo prettig
mogelijk maken.
V: Kinderen in groep 6 en 7 zijn straks kinderen van groep 7 en 8. Die blijven komend onderwijsjaar
nog in hun eigen De Kim- of De Bruggroep. Maar kinderen van de huidige groep 6 gaan met elkaar
het jaar erna hun laatste jaar in het basisonderwijs in en hadden zicht op iets moois, Die kunnen dan
alsnog worden gemengd?
A: Daar kunnen we geen ja of nee op zeggen, we doen de belofte van niet mengen voor het komend
onderwijsjaar en verder niet. We moeten zoals altijd de situatie per onderwijsjaar bekijken en in de
totale samenhang met de grootte van alle groepen. Worden groepen groter dan ongeveer 30
kinderen, dan worden die gesplitst en moeten andere groepen worden samengevoegd als die onder
de ongeveer 30 kinderen blijven. De kinderen van dan groep 7 en 8 van De Kim en van De Brug gaan
komend onderwijsjaar elkaar sowieso leren kennen en met elkaar samenwerken. Mocht blijken dat
de aparte groepen 7 in het onderwijsjaar erna samen als groep 8 verder gaan, dan is die stap minder
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groot. Maar we kunnen dat pas volgend jaar mei beslissen op basis van de dan beschikbare
informatie.
V: Mijn zorgen voor de kinderen van groep 7 en 8 van De Brug zijn groot; weg bij De Brug, twee keer
verhuizen en voor groep 7 het risico van samenvoeging en dat om zakelijke redenen!
A: Wij maken wel degelijk keuzes die voor het kind prettig zijn, dus het gaat zeker ook om de sociale
kant, om wat goed is voor het kind. We volgen de kinderen, houden hen nauwlettend in de gaten en
wegen aan de hand van onze bevindingen onze keuzes af. Wij willen heel graag dat de kinderen
gelukkig zijn en maken er voor hen het beste van. Dat is altijd weer gelukt. We kijken over een jaar
hoe we ervoor staan.
V: Er zijn twee bso-locaties, hoe zit dat met kinderen uit één gezin?
A: We willen de kinderen op dezelfde locatie waar ze onderwijs krijgen naar de bso laten gaan. Maar
als er wensen zijn voor bijvoorbeeld broertjes/zusjes samen dan is veel bespreekbaar.
V: Hoe gaan jullie de groepen indelen?
A: Dat is afhankelijk van de aantallen kinderen per groep en de samenstelling van een groep. Het is
aan het team om daarover met elkaar de beste oplossing te vinden; onze leerkrachten die dagelijks
met de kinderen werken zijn daarin de experts. Het gaat om cognitieve en sociale ontwikkeling, een
goede mix, vriendjes en vriendinnetjes. Na de meivakantie gaan we ons daarover buigen. Hoe langer
je in een groep meegaat, des te lastiger splitsen is. Maar vriendschappen blijven vaak bestaan,
kinderen zoeken elkaar weer op. Breng het bij uw kind vooral zo positief mogelijk als het zo mocht
zijn dat de groep wordt gesplitst. We laten u de indeling in ieder geval tijdig, dus begin juni, weten.
V: In de presentatie had je het over aangepaste lestijden, betekent dit dat de ene locatie eerder start
en eindigt dan de andere?
A: Ja, dat klopt.
V: Ik ken die andere locatie niet, ben er nog nooit geweest…
A: We nemen niet alleen de kinderen, maar ook de ouders mee, dus we gaan ook u de mogelijkheid
bieden om kennis te maken. Maar we beginnen bij de kinderen.
V: Waar vinden de gymlessen plaats?
A: De gemeente is bezig met een nieuw plan voor de gymlessen voor heel Zwijndrecht. Voor de
locatie Roerdompstraat is nu de Develhal de plek waar de gymlessen zijn en voor de locatie Laan van
Nederhoven is dat Duivenvoorde. We hebben de gemeente al wel het aantal groepen voor het
komend onderwijsjaar doorgegeven.
V: Houden de kinderen van nu groep 7 die al zeven jaar lang bijvoorbeeld dezelfde taalmethode
hebben gehad, hun methodes?
A: De kinderen van nu groep 6 en 7 houden hun vertrouwde methodes, behalve voor taal. Maar dat
heeft niets met de ikc-vorming te maken, dat komt omdat de methode stopt en we dus een nieuwe
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methode moeten kiezen. Voor de kinderen tot nu groep 6 gaan we de methodes stroomlijnen en op
den duur vervangen.
V: Wat gebeurt er met de pittige plusgroep?
A: Die blijft bestaan, we hebben zo’n groep op beide locaties, alleen hebben ze een andere naam. Op
De Kim is dat de plusklas.
V: Hoe vast staan de plannen?
A: We zijn al zeker een jaar geleden gestart met de ontwikkeling naar één ikc. De teams werken al
samen, we maken keuzes met elkaar, volgen steeds meer één lijn. Dat komt omdat we dit echt nodig
vinden voor de kinderen, voor hun toekomst. Met Dribbel en de groepen 1 tot en met 4 bij elkaar
kunnen we de doorgaande ontwikkellijn voor het jonge kind een ‘boost’ geven. Zolang je apart zit,
blijft dat toch lastig, nu krijgen we daarvoor een uitgelezen kans.

We begrijpen dat u deze informatie op u in wil laten werken en dat er vragen kunnen ontstaan. Blijf
niet zitten met uw vragen, angst, boosheid of blijdschap. U kunt ons bellen, u kunt bij ons
langskomen, u kunt ons mailen. Dat laatste kan naar info@brug-zwijndrecht.nl of info@kimzwijndrecht.nl. We verzamelen uw vragen en onze antwoorden zoveel mogelijk en publiceren deze op
de speciale IKC-nieuwbouwpagina op de websites.
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