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Voorwoord 

 
Voor u ligt het jaarverslag 2019 van kindcentrum In het Hart van het Hout. 
In het afgelopen jaar hebben we belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling naar een inclusief 
integraal kindcentrum. Vanaf 1 augustus 2019 is de fusie een formeel feit en zijn we officieel één 
organisatie en één team. Samen gaan we als kindcentrum op twee locaties verder onder een 
nieuwe naam; kindcentrum In het Hart van het Hout. 
 
In het nieuwe koersplan zijn onze ambities en doelstellingen voor de komende jaren 
geformuleerd. Met medewerkers, kinderen, ouders en andere betrokkenen zijn er mooie stappen 
gezet in de inhoudelijke ontwikkeling van ons kindcentrum voor kinderen van 0 – 13 jaar. Op 
verschillende momenten in het jaar hebben we hier het een en ander over verteld en laten zien.  
Onze missie is elk kind gelukkig te laten zijn in wie het is en kan worden. Door talenten te zien en 
nieuwe te ontdekken, en onze passie om elk kind tot volle bloei te laten komen. We zijn een 
kindcentrum in het hart van Mierlo-Hout, als een dorp, een plek waar je welkom bent en je je thuis 
kunt voelen.  
 
De komende jaren zitten we niet stil. We bruisen van de energie om vanuit onze kernwaarden 
ontmoeten, ontdekken en ontwikkelen nog verder te groeien als kindcentrum. Als organisatie en 
in het realiseren van onze mooie dromen, ambities en doelstellingen.  
Dit kan alleen met een team dat er dagelijks met veel enthousiasme en plezier voor de kinderen 
is. Een team met brede expertise en unieke talenten. We genieten van het samen onderweg zijn, 
het leren van en met elkaar waarmee we samen de allerbeste omgeving creëren waarin jong en 
oud kan leren en groeien.  
 
Veel leesplezier! 
 
Team In het Hart van het Hout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

In het Hart van het Hout  

Organisatie en populatie 

In het Hart van het Hout’ is ontstaan vanuit de gezamenlijke motivatie van QliQ Primair Onderwijs, 
Korein Kinderplein en KluppluZ (beide onderdeel van Wij zijn JONG) om elk kind gelukkig te laten 
zijn met wie het is en kan worden. De samenwerkingspartners zorgen samen voor een aanbod 
voor elk kind, vanuit één kindgericht plan met passende begeleiding. Het kindcentrum is 
gevestigd op twee locaties in Mierlo-Hout, namelijk locatie Slegersstraat en locatie Dolfijnlaan.  
 
Passend hierbij is de sfeer in het kindcentrum, die als in een kleine gemeenschap is. Een dorp 
waar mensen elkaar kennen, ontmoeten en als vanzelfsprekend naar elkaar omzien. Door veel 
met elkaar op te trekken –in kerngroepen en op kernpleinen in plaats van alleen binnen de 
traditionele leerjaren –wordt hier op een gemoedelijke wijze vorm aan gegeven. 
 
Veruit de meest kinderen komen uit de wijk Mierlo-Hout, een enkeling buiten de wijk of zelfs buiten 
de gemeente Helmond. In het hart van het Hout is 52 weken per jaar open, van 7.00 tot 19.00 uur. 
In oktober 2019 maakten 472 kinderen in de leeftijd van 2 tot 13 jaar dagelijks gebruik van een of 
meer arrangementen van In het Hart van het Hout. Van deze 472 kinderen stonden 457 kinderen 
ingeschreven in het onderwijs.  
 
De afgelopen jaren zien we in het kindcentrum een terugloop van het aantal kinderen dat 
onderwijs geniet. De grootste oorzaak is dat er significant grote groepen 8 school verlaten dan 
dat er 4 jarigen instromen. We verwachten dat als we het nieuwe gebouw in gebruik kunnen 
nemen er weer een toename van instroom gaat zijn.  
 

Aantal kinderen  
2018 

Aantal kinderen  
2019 

Percentage  

486 457 94% 
Uitstroom groep 8  70 14% 
Instroom 4 jarigen 41 9% 
Zij-instroom groepen 2 t/m 8  15 3% 
Tussentijdse schoolverlaters (verhuizing, 
andere school etc.)  

19 4% 



 

 

 

Huisvesting  

Ons doel is te komen tot een sterk en eigentijds kindcentrum waar kinderen, ouders en alle 
andere betrokkenen zich thuis voelen. Een duurzaam gebouw dat de gemeenschappelijke visie 
op leren en leven tastbaar maakt.  Met het vaststellen van het IHP is ook het traject van 
ver(nieuw)bouw gestart. In 2019 zijn daarvoor de eerste stappen gezet met de architect, wat 
heeft geleid tot een voorlopig ontwerp. Door externe omstandigheden heeft de eerdere 
voorlopige planning van de vernieuwbouw vertraging opgelopen. Inmiddels is door de 
gemeente het bouwbudget aangepast, zijn factoren t.a.v. externe veiligheid gecontroleerd en 
kan de wijziging van het bestemmingplan ingepland worden in het voorjaar van 2020. Hoe de 
exacte planning er uit ziet is op dit moment niet duidelijk. Er wordt voorzien dat de realisatie van 
het nieuwe kindcentrum nog wel tot 2022 gaat duren. Dat wil niet zeggen dat we in deze tijd stil 
staan. Die ontwikkeltijd zal optimaal benut worden om de ambities zoals opgenomen in het 
koersplan verder vorm en inhoud te geven.   
 
In augustus 2019 is locatie Jorisschool verhuisd naar locatie Dolfijnlaan. Hiermee zijn we van drie 
naar twee locaties gegaan. Uiteindelijk zal het nieuwe kindcentrum een vernieuwd gebouw 
betrekken op locatie Slegersstraat omdat deze locatie de meeste potentie heeft. Alle 
betrokkenen zijn het er over eens dat er dan wel oplossingen gevonden dienen te worden voor 
de verkeersituatie rond de school. Hiervoor is een verkeersdeskundige werkgroep bij de 
ontwikkelingen betrokken.  
 
 
 
 



 

 

Deze mijlpalen vierden wij in 2019 
Het terugblikken in dit jaarverslag gebeurt vanuit de koppeling aan de ambities uit ons 
Koersplan.  
 

Integraal Inclusief kindcentrum in ontwikkeling 

Sinds het vaststellen (juni 2017) van het integraal huisvestingsplan (IHP 2018 -2025) door 
gemeente en schoolbesturen zijn we met de drie QliQ scholen in Mierlo-Hout, Korein Kinderplein 
en Kluppluz op weg gegaan naar een integraal inclusief kindcentrum. Dit doen we in 
samenwerking met zoveel mogelijk betrokkenen. Samen met de formele fusie is ook het 
kindcentrum koersplan 2019 -2024 vastgesteld. In dit koersplan zijn de ambities en 
uitgangspunten voor de komende vier jaren opgenomen.  
Het koersplan is te downloaden van de website www.inhethartvanhethout.nl. 
 
Kindcentrum In het Hart van het Hout streeft naar een omgeving waarin alle kinderen samen 
kunnen opgroeien. Waar je samen leert en speelt. Waar vanuit talenten en mogelijkheden voor 
elk kind een passend aanbod is, en elk kind de begeleiding en ondersteuning krijgt die nodig zijn 
om zich optimaal te ontwikkelen. Deze ambities vragen een inclusieve voorziening van hoge 
kwaliteit, waar professionals in opvang, onderwijs en zorg, interdisciplinair samenwerken aan een 
doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0-13 jaar vanuit: 
Eén missie, visie en pedagogisch fundament 
Eén doorgaand ontwikkelingsaanbod 
Eén team 
Eén personeelsbeleid 
Eén aansturing, leiding 
Eén kindvolgsysteem 
Eén communicatielijn naar ouders 
Eén begroting 
Eén kwaliteitscyclus 
 
Afgelopen jaar hebben we vanuit deze uitgangspunten verder vorm en inhoud gegeven aan de 
ontwikkeling van het kindcentrum. Daarbij hebben de volgende vragen steeds centraal gestaan; 

• Waar worden onze kinderen gelukkig van? 
• Welke bagage geven we ze om als gelukkig en verantwoordelijke burger in deze 

voortdurend veranderlijke wereld te staan? 
• Wat betekent dat voor de inrichting en organisatie van ons nieuwe kindcentrum? 

 
Vanuit deze vragen is de missie van het kindcentrum geformuleerd; namelijk dat we het als onze 
primaire opdracht zien om elk kind gelukkig te laten zijn in wie het is en wie het kan worden. Dit 
doen we door aanwezige talenten te zien en nieuwe te ontdekken, en het unieke potentieel van 
elk kind tot volle bloei te laten komen. Bij In het Hart van het Hout is ieder kind welkom en krijgt 
iedereen gelijke kansen om te ontwikkelen en te groeien. We geloven in de ontwikkelkracht van 
élk kind. Samen leren we het leven en dragen we zorg voor een vreedzame en respectvolle 
omgeving. 
In het Hart van het Hout is dan ook een plek waar je: 

• Gezond kunt opgroeien 
• Gelukkig kunt zijn 
• Je welkom en geliefd voelt 
• Je eigen unieke talenten kunt ontwikkelen en tot bloei kunt laten komen 

 

http://www.inhethartvanhethout.nl/


 

 

Pedagogisch Fundament 

Uitgangspunt voor ons handelen is ons pedagogisch kompas. We geloven dat een kind zich 
optimaal kan ontwikkelen wanneer het lekker in zijn vel zit en met hoge betrokkenheid actief kan 
zijn. Dat is altijd de bril waardoor we kijken.  
Wij werken intensief samen vanuit een gezamenlijke gedrevenheid om kinderen alle kansen te  
geven ‘het beste uit zichzelf te halen’.   
Net als diversiteit bij kinderen zien we ook bij medewerkers verschillen in leeftijd, achtergrond, 
sekse e.d. maar vooral ook in kwaliteiten, specialismen en hun pedagogisch handelen. Hierbij 
gaan we ervan uit dat hoe meer diversiteit in achtergrond, expertise, kennis en vaardigheden  
hoe beter we onze maatschappij  weerspiegelen en hoe meer we met elkaar weten en leren.  
 
In november 2019 zijn we met alle medewerkers van het kindcentrum een traject pedagogisch 
tact gestart. In dit traject zijn we op verschillende wijze met elkaar in ontwikkeling over ons 
pedagogisch fundament en onze kernwaardes (niet onderhandelbare uitgangspunten).  De 
opbrengsten van dit traject zullen in 2020 zichtbaar worden.    
 
 

 
 

Ononderbroken ontwikkeling 

Bij In het Hart van het Hout vinden we het belangrijk dat er kinderen zich in doorgaande lijn 
kunnen ontwikkelen en er geen schotten tussen onderwijs, kinderopvang en zorg zijn.  
Dit wordt in ons kindcentrum zichtbaar door als één team en vanuit één visie en dezelfde 
pedagogische didactische uitgangspunten samen te werken aan de (brede) ontwikkeling van 
kinderen.  
Afgelopen jaar hebben we in dit kader een 3+ groep gerealiseerd, waarbij 3-jarigen en kinderen 
van 4 jaar en ouder samen leren en zich ontwikkelen. Daarnaast is er voor de verschillende 
kernpleinen een doelenboek, waarmee de doorgaande lijn zichtbaar wordt gemaakt.  
Hoewel de wet- en regelgeving een volledige integrale samenwerking nog niet toelaat, 
ondersteunen de toezichthouders (gemeente, inspectie, GGD) de werkwijze van In het Hart van 
het Hout. Vanuit dit gegeven kunnen we in de komende jaren verder vorm en inhoud geven aan 
de integrale samenwerking en een ononderbroken ontwikkeling voor kinderen van 0 -13 jaar.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Visie op leren  

De snel veranderende kennissamenleving vraagt een visie op leren en ontwikkelen die daar bij 
aansluit. Onze visie is gebaseerd op de uitgangspunten van Actief Leren en heeft twee pijlers: 
zelfsturing en samenwerking. Het ontwikkelen van zelfsturing wordt ook wel aangeduid als ‘leren 
leren’.  De vaardigheden die hierbij centraal staan en welke nodig zijn om een leven lang te 
kunnen leren, noemen we ‘metacognitieve vaardigheden’. 
Vanuit dit gegeven werken we dagelijks met elkaar aan een fijne sfeer en een goed leerklimaat, 
waarin welbevinden en de betrokkenheid van kinderen zo optimaal mogelijk zijn. Dit doen we 
door ons op vijf uitgangspunten te richten:  

1. De leerdoelen (kennis en vaardigheden) staan centraal; dit doen we door bijv. te werken 
met een doelenboek  

2. De leerdoelen sluiten aan bij de verschillende niveaus van kinderen; dit doen we door op 
verschillende niveaus instructie en begeleiding te geven, en te werken met een 
kindontwikkelplan voor elk kind. 

3. De professional heeft een begeleidende rol; dit doen we door goede vragen te stellen 
aan kinderen, die de betrokkenheid bij hun eigen leren vergroot.   

4. De kinderen kunnen zelf keuzes maken in het leerproces; dit doen we bijvoorbeeld door 
met dag- en weekplanning te werken en inspraak van kinderen in hoe ze willen leren.  

5. De kinderen werken samen; hiervoor geven we gelegenheid in de kerngroep en op het 
kernplein.  

 
  

Eigenaarschap en betrokkenheid 

Kinderen worden vanaf dit schooljaar actiever 
betrokken bij hun eigen leerproces. Dit betekent dat 
niet meer alleen de professionals bepalen wat goed 
is voor een kind, maar dat zij worden uitgenodigd 
om ook zelf na te denken over wat ze leren en hoe 
dat het beste voor hen werkt. De mentor (leerkracht 
of pedagogisch medewerker) en kinderen gaan 
samen in gesprek over het leren, de doelen, en hoe 
deze te bereiken. Op basis daarvan maken ze samen 
een plan voor een periode. Ook ouders worden 
hierbij betrokken.  
 
Bekijk ons filmpje op de website: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=WI3X2VaIoCs 
 
Het mee kunnen en mogen denken verhoogt de betrokkenheid en werkt motiverend.  
Meer eigenaar zijn van je eigen leerproces moet en mag geleerd worden, en gaat niet altijd 
meteen perfect. Het werkt niet voor iedereen hetzelfde, het ene kind kan het sneller of beter dan 
het andere.  Professionals zijn er op gericht elk kind op gepaste wijze te ondersteunen. Ons motto 
daarbij is ‘leer mij het zelf te doen’.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=WI3X2VaIoCs


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Autonomie ondersteunende (leer-) omgeving  

Vanuit onze visie hebben we het afgelopen jaar gebouwd aan een omgeving waar kinderen zelf 
meer verantwoordelijkheid kunnen en mogen nemen. Het ervaren van autonomie-
ondersteuning draagt bij aan meer inzet en betere prestaties van kinderen, doordat ze weten 
waarom de taak zinvol voor hen is en ze eerder geneigd zijn diepgaander leerstrategieën toe te 
passen. Hierbij horen naast de juiste aanpak van de professionals en een uitdagende 
leeromgeving, ook duidelijke regels en afspraken, rust, structuur en regelmaat 
(voorspelbaarheid).  Dit zijn randvoorwaarden. We willen dat kinderen door ons worden 
gestimuleerd en het vertrouwen krijgen dat ze zelf verantwoordelijk mógen zijn. Dat ze ervaringen 
mogen opdoen en fouten mogen maken om daarvan te leren. Daar groei je van. Niet alles kan 
en hoeft meteen goed te gaan. Dat hoort juist bij leren, groter worden gebeurt doorgaans stap 
voor stap en met vallen en opstaan.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengsten 

Onze focus ligt op het zien en benutten van talenten van kinderen. We hebben hoge 
verwachtingen t.a.v. opbrengsten en werken hier gericht aan vanuit heldere leerdoelen. Het 
werken vanuit de uitgangspunten van Actief Leren ondersteunt daar aan.    
Sinds dit jaar werken we met een doelenboek waarin de leerdoelen op verschillende 
ontwikkelingsgebieden zijn uitgewerkt. Ieder kind werkt op basis van een persoonlijk 
ontwikkelplan aan de kerndoelen. Het kindontwikkelplan en het doelenboek vormen samen het 
portfolio. Het portfolio maakt duidelijk welke ontwikkeling een kind doormaakt, wat het al kan en 
(nog) niet kan. Dit portfolio vervangt het rapport. 
 

Volgen en verantwoorden 

Een belangrijke stap afgelopen jaar was het ontwikkelen van een nieuwe manier van volgen en 
verantwoorden. Naast observaties spelen daarbij ook toetsen een rol. Deze monitoring geeft ons 
informatie over wat beheerst wordt en wat niet, en waar een kind staat in zijn of haar 
ontwikkeling en wat het nodig heeft om verder te komen. We zijn er trots op dat we vanuit 
onderzoek en theorie over Actief Leren eerste stappen hebben kunnen zetten in het verleggen 
van de focus van een algemene gemiddelde norm naar persoonlijke groei (leerwinst) en 
ontwikkeling. We zien dat een meer begeleidende rol van de leerkracht (formatieve feedback) op 
het leerproces de meeste impact heeft en leidt tot meer groei en ontwikkeling!  
 



 

 

 

Professionele werkplaats – Executieve functies 

Binnen het Kindcentum in het Hart van het Hout is er de behoefte om (uitgangspunt 3) ‘De 
begeleidende rol van de professional’ verder uit te diepen.  
Een eerste aanzet hiertoe is gemaakt in de Professionele Werkplaats.  
 
Binnen de Professionele Werkplaatsen op de opleidingsscholen van het Opleidingsnetwerk 
Samen Opleiden van de Opleidingsschool van Peel tot Maas en Dommel tot Aa, wordt gewerkt 
aan het planmatig werken aan schoolontwikkeling met behulp van praktijkonderzoek. 
De Professionele Werkplaats (PW) kent de volgende doelgebieden: 

1. schoolontwikkeling; 
2. professionaliseren  
3.  (beginnende) leraren; 
4. professionaliseren aanstaande leraren; 
5. curriculumontwikkeling Hogeschool de Kempel 

 
Door observaties en vragenlijsten (voor de (aanstaande) professionals en kinderen willen we een 
beeld vormen (van de beginsituatie) waar we mee aan de slag kunnen. Kansen die er liggen zijn 
‘hoe stel je de juiste (formatieve) vragen?’ (vaardigheden van de professional), ‘Over welke 
executieve vaardigheden beschikken de kinderen binnen hun leeftijdsfase)’ (kindvaardigheden). 
 
Binnen Kernplein 4 is er deelgenomen aan een pilot ‘breinhelden’. Breinhelden biedt activiteiten 
en tips om gedurende twintig weken gericht te kunnen werken aan het versterken van 
executieve functies in de groep. Het is belangrijk om te praten over executieve functies met 
kinderen. Het is echter een heel abstracte term. Daarom worden de executieve functies 
Breinkrachten genoemd. Elke Breinkracht heeft zijn eigen symbool, verbalisering (spreuk) en 
teken (beweging). Zo wordt het voor kinderen veel toegankelijker om over executieve functies te 
praten.  
 

Verwijzing voortgezet onderwijs  

Omdat het kindcentrum een fusieorganisatie is van 3 verschillende scholen is, zijn de overzichten 
en analyses gebaseerd op de drie afzonderlijke organisaties. Voor een analyse van de kwaliteit 
van onze adviezen maken wij gebruik van de NCO rapportages. De verschillende rapportages 
zijn op het kindcentrum aanwezig.  
Over het algemeen kunnen we stellen dat het vervolgsucces aansluit bij de gegeven adviezen. 
Het percentage oud-leerlingen dat in leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs een opleiding doet 
die overeenkomt met het gegeven basisschooladvies, voor de uitstroomcohorten 2011/2012 t/m 
2014/2015 is nagenoeg op het landelijk gemiddelde namelijk 66% (LG = 65%)  
Waarvan Percentage oud-leerlingen dat in leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs: 
Boven het advies zat = 19% (LG= 22%)  
Op het advies= 68% (LG = 65%) 
Onder het advies = 13% (LG = 13%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Resultaten eindtoets 

Sinds 2015 is de Eindtoets Basisonderwijs voor alle leerlingen van groep 8 verplicht. Wij gebruiken 
hiervoor de Centrale EindToets (CET) van Cito. De resultaten van de eindtoets zoals in 
onderstaande tabel opgenomen zijn de optelsom van 3 afzonderlijke scholen. In 2019 kunnen we 
stellen dat twee van de drie scholen boven het landelijk gemiddelde scoorden, en één school 
onder het landelijk gemiddelde (en de inspectienorm). Vanaf 2020  zullen we de resultaten als 
één organisatie verantwoorden.  
 
      2017           2018                2019 

 
 

Samenwerking met partners 

Onze doelen zijn veel breder dan alleen de kerndoelen van het onderwijs. We hopen bij te dragen 
aan gelukkige en evenwichtige kinderen, die uitgroeien tot sociale, betrokken en zelfredzame 
volwassenen. Daarom realiseren we een omgeving die groei stimuleert: een veilige plek waar 
ambities en talenten worden gekoesterd, waar plaats is voor persoonlijke doelen en waar 
waardering is voor het ondersteunen van de doelen van een ander. Dit doen we samen met 
partners. 
De afgelopen jaren is vanuit deze visie ons netwerk uitgebreid met een aantal 
samenwerkingspartners in sport, cultuur, welzijn en zorg; 

- JIBB+; het verzorgen van de vaklessen gymnastiek én het brede (naschoolse) aanbod in 
sport en spel en gezondheid (kooklessen)  

- Logopedie; het verzorgen van logopedie op het kindcentrum 
- Kinderfysio; het verzorgen van fysiotherapie op het kindcentrum  
- Kunstkwartier; scholing van medewerkers én aanbod van activiteiten waaronder Ready 

to Rock  
- First Lego League; deelname aan FLL door een aantal kinderen die de Da Vinci groep 

bezoeken.  
Onze ambitie is om de komende jaren ons samenwerkingsnetwerk uit te breiden ten gunste van 
het realiseren van een breed aanbod van activiteiten en zorg.  
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

Samen Opleiden 

In het Hart van het Hout wil een lerende organisatie zijn. Het doel van samen opleiden is een 
werk- en leergemeenschap te vormen waarin er intensief samengewerkt wordt om de kwaliteit 
van het onderwijs doorlopend te verbeteren. Co-creatie staat daarin centraal: samen opleiden, 
samen begeleiden en beoordelen, samen onderzoeken en ontwikkelen.  
Zowel binnen het bestaande team van medewerkers, als ook in de verbinding met 
opleidingsinstituten hebben we afgelopen jaar mooie resultaten geboekt.  
Het gaat hierbij om: 

- Professionalisering van medewerkers binnen het opleidingsnetwerk in de vorm van 
PHBO Schoolopleider (Verkort traject VELON registratie) en  Mentorenspecialisatie 

- Deelname aan lerende netwerken zowel binnen het kindcentrum als daarbuiten 
- Het realiseren van een professionele werkplaats, waar medewerkerkers en studenten 

samen onderzoek doen naar beter onderwijs en daarbij begeleid worden door een 
docentonderzoeker 

- Nieuwe samenwerking met het ROC, waarbij studenten zowel les krijgen als stage 
lopen op het kindcentrum 

- Interne coaching en begeleiding van (aanstaande) professionals 
- Samenwerken op kernpleinen  

 

 

Kindcentrumraad (KCR) en Kinderraad  

Kinderen, medewerkers en ouders maken samen het kindcentrum! Mede - zeggenschap en 
betrokkenheid vinden we dan ook van groot belang voor de kwaliteit.  
Elke school is wettelijk verplicht om een medezeggenschapsraad (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 In het Hart van het Hout zowel onderwijs als dagverblijf 
aanbiedt, hebben wij gekozen de MR en OC samen te voegen. Wij noemen dit de 
Kindcentrumraad (KCR).   
In 2019 is het reglement en huishoudelijk reglement vastgesteld, en zijn er nieuwe leden 
geworven. In juli 2020 wordt de nieuwe KCR formeel bekrachtigd.  
 
Ook kinderen kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan het meedenken in kwaliteit.  
In het Hart van het Hout heeft een kinderraad die bestaat uit 8 kinderen;  vertegenwoordigers 
van kernplein 3b en 4 van beide locaties. De kinderen brengen zaken in vanuit het kernplein die 
ze graag verbeterd zien, zoals bijvoorbeeld de inzet van ICT. Ook werken ze mee om ideeën uit te 
werken en plannen te maken om het kindcentrum nog beter te maken, zoals bijvoorbeeld de 
orgnisatie van excursies en schoolreisjes.  
Op de kernpleinen 3a, 3b en 4 staan boxen waar alle kinderen ideeën in kunnen stoppen, de 
kinderen uit de kinderraad nemen deze box mee naar de vergadering en bespreken de ideeën in 
de raad.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Professioneel Kapitaal  

Om onze ambities te verwezenlijken, hebben we positieve en bevlogen medewerkers nodig die 
vanuit overtuiging en professionaliteit in staat zijn uitvoering te geven aan de gestelde koers. We 
verwachten van hen dat ze lef hebben, hoge doelen stellen voor zichzelf en zich verbinden aan 
de organisatiedoelen. We geloven in een organisatiecultuur waarbij het vanzelfsprekend is dat er 
gezamenlijk onderzoek plaatsvindt met een gedeelde focus op het voortdurend en duurzaam 
verbeteren van het primaire proces (verbeteren van ontwikkelaanbod en -omgeving van 
kinderen) . Medewerkers in een lerende organisatie zijn gemotiveerder, energieker en durven 
meer. 
Afgelopen jaar is op diverse wijze hierin geïnvesteerd door: 

- Goed leiderschap creëert nieuw leiderschap op alle lagen in de organisatie. 
Besluitvorming zo laag mogelijk in de organisatie 

- De ontwikkeling naar zelfsturende teams  
- Inzetten professionele werkplaats en onderzoeksdriehoek  
- Inzet van coaching en begeleiding 
- Verantwoordelijkheid laag in de organisatie  
- Samenwerken op kernpleinen (kernpleinoverleg en crunches) 
- Kindcentrumoverleg en studiedagen 
- Individuele scholing waaronder 2 medewerkers master Passend Meesterschap 
- Teambeurs -> transfer van opbrengsten uit master Passend Meesterschap naar 

organisatie  
 

Het samen bouwen aan een nieuwe organisatie vraagt veel ruimte, tijd, energie en continuïteit. 
Dit was er afgelopen jaar niet altijd, mede door een krappe beschikbaarheid van personeel door 
verlof en verzuim. Hierdoor is er pas op de plaats gemaakt moeten worden en is het tempo uit de 
voortvarende ontwikkeling die we in de periode 2017-2018 ervaarden gehaald.  
Een belangrijke stap afgelopen jaar was het versterken van onze samenwerkingscultuur door de 
organisatie van kernpleinen. Binnen een kernplein dragen medewerkers samen 
verantwoordelijkheid voor de hele groep kinderen. Op kernplein 2 zien we dat de crunches 
(dagelijks overleg over kinderen) goed werken, waarmee dit als voorbeeld kan dienen voor de 
andere kernpleinen.  
Door de nieuwe werkwijze t.a.v. eigen risicodragerschap (ERD) zijn we meer in staat ook de 
vervangingen voor ziekte en bijscholing intern te regelen. Een stap die veel rust geeft in de 
organisatie. 
 

Financiën 

Voor het financieel jaarverslag verwijzen we u naar de jaarverslagen van besturen QliQ Primair 
Onderwijs en Wij Zijn Jong   

 



 

Ambities voor 2020 
In ons koersplan zijn alle ambities en plannen voor de komende jaren beschreven.  
Een paar lichten we er graag uit. 
 
 

Talent wijst de richting 
We hebben hoge ambities als het gaat om een vernieuwend en toekomstgericht aanbod, 
waarin alle kinderen meedoen en zich kunnen ontwikkelen. Komend jaar ligt onze focus op het 
versterken van een uitdagende leeromgeving zowel in onderwijstijd als in het “naschools” 
aanbod. Concreet betekent dit aandacht voor: 

- Inzet ICT ten gunste van een doelgericht en gepersonaliseerd aanbod  
- Focus op leerwinst; voor ieder kind maximaal resultaat behalen binnen zijn of haar 

mogelijkheden. Versterken van analyseren en doelgericht aanbod op niveau  
- Doorontwikkeling begeleidende rol van de mentor/leerkracht; optimaliseren 

kindontwikkelgesprekken  
 
 

Pedagogische tact in een inclusieve setting 
In het vormgeven van het pedagogisch handelen zien we nog veel verschillen tussen de locaties 
en ook tussen professionals binnen een locatie zelf. In het nieuwe kindcentrum is de 
pedagogische visie de verbindende factor in het aanbod 0-13 jaar. Het is een gedeelde waarde 
c.q. zijnswijze waarin medewerkers elkaar vinden en die aan de basis ligt van groei en 
ontwikkeling. In de komende tijd zullen we hier vanuit het traject pedagogisch tact verder vorm 
en inhoud aan geven.  
 



 
 
 
Doorgaande ontwikkeling van 0 -13 jaar 
Het traject Actief Leren en het ontwikkelen van de doorgaande leer- en  ontwikkelingslijnen,  
hebben geleid tot een groot bewustzijn. Medewerkers hebben een heldere focus op leerdoelen,  
waarmee zij meer loskomen  van een methode gestuurd aanbod en beter af kunnen stemmen 
op de ontwikkelingslijn van een individueel kind. Ook is er een groter besef van  de brede 
ontwikkeling van kinderen. Het werken aan bredere doelen vanuit talent en passie krijgt meer 
vorm, maar staat nog in de kinderschoenen. In het komende jaar zullen we vanuit onze visie op 
leren verder vorm en inhoud geven aan de doorgaande lijn 0 -13 jaar. Een specifieke focus zal 
liggen op: 

- Het afstemmen van aanbod en de werkwijze tussen de verschillende locaties en 
kernpleinen 

- Het vanuit één visie een geïntegreerd specifiek ondersteuningsaanbod realiseren, 
waarbij doelen vanuit bijv. logopedie, speltherapie, e.d. zijn opgenomen in een 
kindontwikkelplan. 

- Oriëntatie en zo mogelijk implementatie van een digitaal volgsysteem voor 0 -13 jaar 
wat aansluit bij onze visie (groeiwijs) 

 
 

Professioneel kapitaal in een duurzame organisatie 
In het kindcentrum zien we een nieuwe rol van professionals als ontwerpers, vormgevers en 
begeleiders van de brede ontwikkeling van kinderen in een voortdurend veranderende 
omgeving. Dit vraagt om specifieke kennis, vaardigheden en een bepaalde attitude van 
medewerkers.  Ook het samenwerken in een interdisciplinair team is voor de meeste 
professionals nieuw.  
Een specifieke focus zal het komende jaar liggen op: 

- Investeren vanuit een gezamenlijke visie en pedagogisch fundament in collectiviteit 
en samenhang.  

- Gezamenlijk traject pedagogisch tact  
- Versterken van de lerende organisatiecultuur, waar zichtbaar (wetenschappelijk) 

onderzoek plaatsvindt, gericht op innovatie en ontwikkeling met de focus op het 
primaire proces (verbeteren van het leren van kinderen). 

- Opstarten van de expertiseteams 
- De ontwikkelcirkel een prominentere plek geven in het zichtbaar maken van kwaliteit 

en ontwikkeling.  
 

 
Leiderschap 
We vinden het belangrijk dat iedereen leiderschap kan laten zien; kinderen, teamleden en de  
formele directie. We geloven erin dat beslissingen genomen moeten worden op het niveau van 
impact. Het komende jaar ligt de focus op het verder door ontwikkelen van de organisatie. Door 
het geven van richting, ruimte en vertrouwen kan op alle niveaus verantwoording worden 
genomen voor ontwikkeling en groei.  
 

 
 
 
 
 



 
 
 
Kindcentrum in de wijk 
We bouwen het nieuwe kindcentrum op een vertrouwde en sfeervolle  plek, midden in de wijk, 
waar je elkaar kunt ontmoeten, samen kunt ontwikkelen en waar je mag ontdekken wat je 
talenten zijn. Leren, spelen, sport, muziek, creativiteit, techniek, zorg en ondersteuning; het hoort er 
allemaal bij. Dit vraagt om een gebouw dat aansluit bij de brede creatieve oplossingen te 
zoeken, te focussen op succeservaringen, in te zetten op strategieën, diversiteit in aanbod te 
realiseren en als team optimaal samen te werken. 
Komend jaar ligt de focus op: 

- Voortgang van de vernieuwbouw 
- Samenwerking met partners dorpsplein Mierlo-Hout, o.a. door samen een aantal 

activiteiten te organiseren 
- Het zichtbaar maken van onze ontwikkeling en mooie resultaten! 
- Uitbreiden van ons activiteitenaanbod en beschikbaar maken voor bredere 

doelgroep (kinderen en volwassenen in de wijk) 
 
 
 


