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Inleiding
Kinderen voorbereiden op de wereld die voortdurend verandert. Dat is de ambitie van
Kindcentrum de Molenwerf.
We zijn in ontwikkeling om als hèt Kindcentrum van Heemstede een hoogwaardige
partner in onderwijs en opvang te zijn. Een plek waar kinderen van 0-13 jaar zich
kunnen ontwikkelen en waar aandacht is voor de brede ontwikkeling van ieder kind. We
bieden een aanbod passend bij de behoefte van kind(eren) en zijn/haar ouder(s)/
verzorger(s). De jarenlange samenwerking zorgt ervoor dat we als opvang en
basisschool een plek zijn waar álles voor ieder kind onder één dak te vinden is. De
doorgaande lijnen zijn geborgd, van opvang naar onderwijs en andersom.
Visie
Ons motto ‘Het mooiste wat je kunt worden, ben je zelf’, zegt alles over de manier
waarop wij naar kinderen kijken. Veiligheid is een voorwaarde om jezelf te kunnen zijn
en te kunnen laten zien wie je bent.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen, cognitief, sociaal en creatief.
Kinderen moeten worden voorbereid op de snel veranderende maatschappij. We leren
ze vaardigheden die ze nodig hebben voor de toekomst. De 21-eeuwse vaardigheden:
creativiteit, kritisch denken, probleemoplossend vermogen, communiceren,
samenwerken, ICT- geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden en zelfregulering.
Visie specifiek gericht op het werken bij de kleuters
Bij ons op kindcentrum de Molenwerf vinden we het belangrijk dat kinderen
spelenderwijs uitgedaagd worden om ontdekkend, al doende de wereld te verkennen
omdat kinderen de wereld willen begrijpen. De kinderen krijgen binnen het
kindcentrum betekenisvolle gethematiseerde thema’s aangeboden dicht bij de
belevingswereld van de kinderen. De professionals hebben een actieve rol tijdens het
spel en spelen mee in de verschillende hoeken.
Missie
Wij bieden een centrale, veilige plek waar de professional samen met ouders een
optimale ontwikkelkans biedt aan elk kind van 0-13 jaar. Talenten ontdekken,
basisvaardigheden en kennis te ontdekken stellen wij centraal. Ouders worden
ontzorgd van 7.15 tot 18.30 uur.

Zo bieden wij op KC de Molenwerf onderwijs, dagopvang, voorschoolse- en naschoolse
opvang en werken we intensief samen met een peuter/kleutergroep.
Kernwaarden
In lijn met onze visie en missie hebben we kernwaarden opgesteld. Deze waarden zijn
leidraad voor ons denken en doen. Voor hoe wij omgaan met kinderen, ouders en met
elkaar.
Onze kernwaarden
Samen met het team hebben we een vijftal kernwaarden opgesteld. Deze waarden zijn
leidraad voor ons handelen; voor hoe wij omgaan met elkaar, kinderen en ouders.
-

Veiligheid

We creëren samen een veilige omgeving, voor onszelf en voor de kinderen. We zorgen
voor elkaar en de omgeving. We geven elkaar ruimte om te doen en te denken. We
praten vanuit positiviteit en met een ik-boodschap. Veiligheid zien wij als een
voorwaarde voor succes. We bieden ieder kind de gelegenheid om in een ontspannen
omgeving zichzelf te zijn en zijn of haar eigen talenten te ontwikkelen. We werken uit
een gezamenlijke visie aan één taal, waardoor kinderen en hun ouders zich in het
gehele kindcentrum thuis voelen, dit omdat kinderen weten welke regels en afspraken
er gelden.
-

Vertrouwen

We werken op basis van vertrouwen. We geven kinderen het vertrouwen om te mogen
leren, fouten te mogen maken. Ook in het team wordt gewerkt vanuit vertrouwen, ik
ben oké, jij bent oké. We verdiepen ons in elkaar en in elkaars werk. Ook verdiepen we
ons in de kinderen en hun ouders. Ook werken we aan teambuilding. Vinden we het
bijvoorbeeld belangrijk dat er een open aanspreekcultuur is. Iedereen is
verantwoordelijk hieraan bij te dragen. We handelen in lijn met de afspraken die we
hebben gemaakt. Hierbij past ook dat we praten met elkaar in plaats van over elkaar.
Dit alles hoort bij een open cultuur.
-

Betrokkenheid

Betrokkenheid betekent dat we ons verbonden voelen met ons kindcentrum, voor ons
werk, collega’s en kinderen. We hebt wat je noemt 'hart voor de zaak' en we spannen
ons in om doelen te behalen die de organisatie nastreeft.
We zijn geïnteresseerd in elkaar, welke kwaliteit neemt een ieder mee. We spreken over
wij in plaats van zij. We willen kinderen begeleiden het beste uit zichzelf te halen.
-

Talenten ontdekken

We willen kinderen helpen te laten ontdekken waar hun talenten liggen. Door middel
van kindcentrum brede thema’s en tal van activiteiten, worden talenten ontwikkeld en
kunnen kinderen onderzoeken waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden. We willen dat
ze de kans krijgen hun talenten in te zetten en verder te ontwikkelen. Dit geldt ook voor
medewerkers in het team, medewerkers worden ingezet op hun talent. En dat de kans
krijgen sterke punten te ontwikkelen. Om zo de productiviteit te verhogen,
samenwerking te optimaliseren en werkplezier te vergroten. Dit doen we mede door
samenwerking op te zoeken met professionals die gespecialiseerd zijn in specifieke
vakgebieden. Ook krijgen medewerkers een kans om zich te specialiseren door deel te
nemen aan opleidingen en cursussen.
-

Samen leren

We vinden het belangrijk dat iedereen binnen het kindcentrum van en met elkaar leert.
Dit betekent dat deuren open staan en dat we met elkaar meekijken en werken. Niet
alleen medewerkers van het kindcentrum doen dit. Ook kinderen van alle leeftijden
leren samen. Samen leren maakt dat kinderen al jong hun sociale en communicatieve
vaardigheden oefenen. Leren in sociaal verband is dus heel krachtig en belangrijk.

