
Kind Centrum Altweerterheide 

Voor de leefbaarheid in een dorp als Altweerterheide is een basisschool van groot belang. Enerzijds 

om jonge gezinnen te motiveren zich te vestigen in het dorp, anderzijds als voedingsbodem voor het 

verenigingsleven. Echter het huidige basisschoolconcept is onderhevig aan grote veranderingen 

voortkomende uit maatschappelijke en pedagogische ontwikkelingen.  

De basisschool groeit naar een “kindcentrum”. Een plaats waar alle benodigde diensten ten behoeve 

van kinderen en gezinnen samengebracht worden, waarbij de activiteiten op elkaar afgestemd zijn. 

Een centrum waar niet alleen de ontwikkeling van de kinderen centraal staat, maar ook een plek 

vormt voor het dorp, om elkaar te ontmoeten, voor activiteiten en diensten. 

Gezamenlijk overleg tussen de directie en Stichting Verbreding Bassischool Altweerterheide hebben 

geleid tot het definiëren en uitwerken van Kind Centrum Altweerterheide. Een eerste resultaat is de 

opzet van Buitenschoolse Opvang, een nieuwe service, buiten de reeds aanwezige diensten van 

Tussen Schoolse Opvang (TSO) en Peuterspeelzaal Olleke Bolleke, voor ouders en kinderen.  

De uiteindelijke doelstelling is een “one stop shop” concept, een uniek aanbod waar alle inwoners 

van het dorp gebruik van kunnen maken, maar ook beschikbaar is voor ouders en kinderen van 

buiten het dorp. Uitgangspunten hiervoor vormen een kleinschalige, veilige en persoonlijke sfeer, 

aandacht voor het individu en de individuele situatie, passende leerdoelen met professionele 

begeleiding en ondersteuning, en focus op samenwerking en een homogene cultuur binnen het 

kindcentrum. 

De BSO gaat van start bij aanvang van het nieuwe schooljaar. De BSO wordt opgezet en 

geëxploiteerd door Opvang Nieuwe Stijl (ONS), als kinderopvangprofessionals, en Mevr. Anneke 

Pellemans als zelfstandige gediplomeerde ondernemer. De betrokkenheid van de schooldirectie en 

SVBA zorgt voor de verankering naar BS St. Jozef, de overige diensten en de gemeenschap. Een opzet 

die het economisch mogelijk maakt om een kleinschalige professionele BSO te exploiteren, en 

tegelijkertijd continuïteit en betrokkenheid waarborgt.  

Het pedagogisch beleid wordt afgestemd op het beleid dat gevoerd wordt binnen BS. St Jozef, de TSO 

en de PSZ Olleke Bolleke, conform activiteiten.  

 

Op donderdagavond 2 juli is op BS. Jozef een informatie- en kennismakingsavond gepland, aanvang 

20.00u. 

 

Wij wensen Anneke en ONS veel succes toe en hopen hiermee te voorzien in uw behoefte en 

tegelijkertijd een verder verankering van basisonderwijs in Altweerterheide. 

 

Namens, 

Directie en team Basisschool St. Jozef Altweerterheide 

Stichting Verbreding Basisschool Altweerterheide  

 


