Buitenschoolse opvang

Na schooltijd kan uw kind terecht op onze buitenschoolse
opvang. Kinderen worden door de pedagogisch medewerkers
opgevangen in een ontspannen, huiselijke en gezellige sfeer
binnen ons IKC. Creativiteit en inventiviteit staat voorop, bij alle
activiteiten die we aanbieden stimuleren we deze aspecten.
Dagelijks is er keuze uit een aanbod van activiteiten op het
gebied van natuur & avontuur, sport, cultuur en multimedia.
Ook de coaches van Zonnekinderen komen regelmatig met
uitdagende en verrassende activiteiten.

Voorschoolse opvang

Voor ouders die vroeg moeten vertrekken van huis en niet zelf
in de gelegenheid zijn hun kind naar school te brengen is het
mogelijk om voorschoolse opvang af te nemen. Uw kind kan bij
ons rustig zijn of haar eigen meegebrachte ontbijt nuttigen en
nog even spelen voordat de IKC dag begint.

Vakantieopvang
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Vakantie is voor kinderen dé tijd om te ontspannen en te
genieten van het spelen met andere kinderen, sport, spel en
avontuur. Tijdens iedere vakantie is er een programma met
diverse activiteiten die op de locatie zelf plaatsvinden en
uitstapjes buiten de deur. Ook de coaches pakken tijdens
vakanties extra groot uit.

IKC Kameleon

Mondriaanstraat 15
6921 MJ Duiven
0316 - 261832
info@ikc-kameleon.nl
www.ikc-kameleon.nl

IKC Kameleon biedt kinderen van 0 tot 13 jaar een plek waar
onderwijs en opvang, ontwikkeling, opvoeding en ontspanning
hand in hand gaan en moeiteloos in elkaar over gaan. Eén team
en één organisatie waarin alle teamleden samenwerken binnen
één pedagogische en educatieve doorgaande leerlijn voor
kinderen.
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Ons onderwijs

Visie

IKC Kameleon wil zo veel mogelijk maatwerk bieden als het gaat
om de bredere ontwikkelingsbehoeften van ieder kind. Hierbij
richten we ons niet alleen op de cognitieve, maar ook op de
persoonlijke ontwikkeling van ieder kind. Ieder kind kan en mag
al spelend en lerend ontwikkelen in een veilige en geborgen
omgeving. Hierbij bieden we ze een uitdagende omgeving
met volop betekenisvolle leersituaties. Daarnaast zien we een
positieve en ondersteunende interactie met de leerkracht of
pedagogisch medewerker als belangrijke voorwaarden om te
komen tot een optimale ontwikkeling.
Naast de ontwikkeling van cognitieve en
persoonlijke vaardigheden besteden
relatie
we ook aandacht aan de sociale en
(ik hoor erbij)
creatieve vaardigheden van kinderen.
Door middel van reflectie op het
eigen handelen, bevorderen en
autonomie
competentie
versterken we het zelfvertrouwen en
(ik kan het zelf)
(ik kan het)
een positief zelfbeeld van kinderen.
Zo bieden we op ons IKC een
omgeving waarbinnen kinderen kunnen
opgroeien tot evenwichtige, zelfstandige en verantwoordelijke
persoonlijkheden.

Kinderen leren binnen ons IKC om samen te werken en samen te
leven. Respect voor elkaar, openheid en duidelijkheid vinden we
belangrijk. We werken op basis van vertrouwen. Ons onderwijs
vindt plaats in groepsverband, waarbij de nadruk ligt op de
onderlinge verbondenheid. Wij zien ieder kind als een individu en
passen ons onderwijs zoveel mogelijk aan op de behoeften van
ieder kind. We willen uitdagend en inspirerend zijn, zodat we er
bij iedereen uithalen wat erin zit.
Ons onderwijsaanbod is gedifferentieerd en
veelzijdig. Naast de onderwijskundige
taak die wij als school hebben, hebben
we samen met ouders/verzorgers een
opvoedkundige taak. Het ontwikkelen
van sociale vaardigheden en probleemoplossend vermogen hoort hierbij.
Daarvoor maken we gebruik van de 21e
eeuwse vaardigheden (zie illustratie).
We willen kinderen leren om zelfstandig en onafhankelijk te
functioneren in de samenleving. We helpen hen op te groeien
tot zelfstandige en verantwoordelijke burgers met respect
voor de maatschappij en elkaar. Kinderen worden zelf steeds
meer verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Naast de
cognitieve ontwikkeling geven we aandacht aan leren plannen,
emotieregulatie en taakgerichtheid. Dit doen we niet alleen,
maar in samenwerking met ouders en verzorgers.

Kinderopvang

Op IKC Kameleon bieden we opvang voor kinderen van 0 tot 4
jaar in een veilige en huiselijke sfeer. Er zijn twee groepen voor
kinderen van 0 tot 4 jaar die gevestigd zijn in een apart gebouw
op het buitenspeelplein van het IKC. Er is ook een peutergroep
die gevestigd is in de directe nabijheid van de kleutergroepen.
De ontwikkelingsgerichte methode Startblokken staat centraal,
deze is verrijkt met materialen (dagritmekaarten, vertelplaten,
ontwikkelingsmateriaal, buitenspelen, knutselactiviteiten, in de
kring zitten, liedjes zingen en spelletjes doen, leren kinderen
telkens weer wat nieuws. Peuters worden op speelse wijze
voorbereid op het onderwijs. We werken intensief samen met de
kleuterklassen en ze wennen aan een dagritme van brengen,
halen, samen eten, zingen, spelen en activiteiten doen.
Opruimen, samenwerken, taakjes en zelf kiezen horen daar ook
bij. Zo bevorderen we de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen.

Wat bieden wij?
•
•
•
•

Kinderdagopvang voor kinderen van 0-4 jaar
Peuteropvang voor kinderen van 2-4 jaar
Onderwijs voor kinderen van 4-13 jaar
Voorschoolse –, naschoolse- en vakantieopvang 			
voor kinderen van 4-13 jaar
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