
 
 
 

Informatiebrief bouw – onderwijsontwikkeling Tarcisius 
 
 
 
Volgend op de bouwbrieven, leest u nu onze 
informatiebrief. U vindt deze nieuwsbrieven ook op onze 
website www.bs-tarcisius.nl   

 
 

 

In deze nieuwsbrief: 
• Nieuws m.b.t. de bouw 
• Samenwerking – Tarcisius – SO Catharina 
• Indeling van het gebouw 

 
 
 

N I E U W S m.b.t. B O U W - O N T W I K K E L I N G 
 

Het droomdoel is om het gebouw bouwkundig op te leveren op 22-02-2022.  
 
Wij hebben nieuw meubilair besteld en dit zal in de week van 7 t/m 11 maart geleverd 
worden. De overige materialen zullen verhuisd en ingericht worden in de week van 16 t/m 
18 maart. U kunt zich voorstellen dat dit best wel wat werk met zich meebrengt en daarom 
hebben we bij de start van het schooljaar 3 studiedagen nog niet ingepland om deze te 
kunnen gebruiken voor de verhuizing. Op de volgende data staat de verhuizing gepland 
en deze dagen zijn vrij voor de leerlingen: 

• 16 – 17 en 18 maart 
 
Onze eerste schooldag in het nieuwe gebouw is dan op: 
 
 
 

maandag 21 maart 2022 
 

 
S A M E N W E R K I N G – T A R C I S I U S – S O-C A T H A R I N A  
 
In gebouw wordt naast de peuterspeelzaal Hompeltje Pompeltje, buitenschoolse opvang 
van Humankind en het bestuurskantoor van Innovo ook de Catharinaschool voor speciaal 
onderwijs gehuisvest. Belangrijk is; wij blijven 2 scholen, die verhuizen naar het 
KindCentrum Bekkerveld en zullen in het nieuwe gebouw gaan samenwerken. Afgelopen 
periode hebben de beide teams samen het visietraject doorlopen; “Van visie tot 
samenwerking in een nieuw gebouw”. Tijdens deze ontmoetingsmomenten zijn we 
gefaseerd tot een gezamenlijke visie op samenwerking gekomen.  
 

Nieuwsbrief KC Bekkerveld  
Jan 2022 

http://www.bs-tarcisius.nl/


 
Tijdens de eerste fase hebben we elkaar ontmoet, zijn we op zoek gegaan naar 
inspirerende concepten die al in de praktijk vormgegeven zijn en hebben we ‘gedroomd’ 
over wat we belangrijk vinden in het onderwijs voor alle kinderen in de nieuwe school.  
Vervolgens hebben we met elkaar vastgesteld wat onze kernwaarden zijn; dus wat is onze 
drijfveer. Deze zijn: 
 
ONZE GEZAMENLIJKE KERNWAARDEN 

• Leren van en met mekaar 
• Welbevinden 
• Talent & creativiteit 
• Denken in kansen 
• Maatwerk 

 
 
Ook zijn we gaan gluren bij de buren zodat we meer zicht hebben op het onderwijs aan de 
kinderen en de organisatie daarvan. Op die manier zagen we overeenkomsten en ook 
verschillen.  
Dat heeft geleid tot het verkennen van kansen voor samenwerking die vervolgens 
uitgewerkt worden in iedere unit. Momenteel geven we vorm aan de dag van het kind in 
KC Bekkerveld; welke ruimtes zijn er en hoe gaan we die gebruiken, welke 
ontmoetingsmomenten willen we inzetten?  
 
 
INDELING VAN HET GEBOUW  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  


