Partners nieuwe kindcentrum
SPOC enthousiast
samen op weg
Ze hebben er zin in! Samen op de SPOC-locatie werken aan optimale ontwikkelingskansen
voor kinderen in Wijhe. Samen kunnen scholen en kinderopvang de jeugd meer kansen bieden
dan alleen en in elkaars buurt is het makkelijker samenwerken, zo simpel is het. Marlies
Bulder van kinderopvangorganisatie De Bieënkorf, Jantien Blankhorst van basisschool De
Wije, Ruben van der Woude van de fusieschool mijnplein Wijhe, Sven Metsemakers van De
Capellenborg voor voortgezet onderwijs en kwartiermaker Karin Rondhuis vertellen over
het nieuwe kindcentrum. Dat – vinden ze allemaal – gaat Wijhe veel opleveren.
Voor wie het nog niet wist: SPOC staat voor Sport
Onderwijs Cultuur. Niet voor niets natuurlijk, want
op de locatie vind je niet alleen Wijhes sportvoorzieningen, ook werken kinderopvang en voortgezet
onderwijs er al samen. Plan is dat er een nieuw te
bouwen kindcentrum bijkomt, waarin de twee basisscholen en de Bieënkorf gaan samenwerken.

Er blijft iets te kiezen
“Ik kijk erg uit naar het nieuwe kindcentrum”, onderstreept Ruben van der Woude van de fusieschool
mijnplein Wijhe. “Wij werken nu nog verdeeld over
de drie locaties van KBS De Bongerd, PC Matzer en
KBS St. Jozef. Dat is ingewikkeld als je op basis van
de toekomstvisie wilt toewerken naar iets nieuws.”
Collega Jantien Blankhorst van De Wije van schoolbestuur De Mare snapt dat precies.
“Na de fusie werkt het team van De Wije nu in één
gebouw. Dat maakt de samenwerking gewoon veel
makkelijker.” Zo zal dat in het nieuwe kindcentrum
ook gaan, daarvan zijn beide schooldirecteuren
overtuigd. Eén school worden ze overigens zeker
niet: kinderen en ouders houden iets te kiezen.
Waar De Wije de mogelijkheden van een eigen variant van meer gepersonaliseerd onderwijs onderzoekt, focust de mijnplein-fusieschool straks meer
op thematisch onderwijs. De onderwijsconcepten
worden nu verder uitgewerkt door de onderwijsteams. “We kunnen straks met ouders goed kijken
welk type onderwijs het beste past bij de onderwijsbehoeftes van hun kind”, legt Blankhorst uit.

Dagprogramma van 7 tot 19
Het mooie is óók dat kinderen van beide scholen
elkaar wel tegenkomen tijdens gemeenschappelijke schoolprojecten of in de buitenschoolse opvang
van de Bieënkorf. De kinderopvangorganisatie biedt
in het nieuwe kindcentrum opvang voor baby’s en
verzorgt peuterwerk en buitenschoolse opvang. Met
de scholen en samenwerkingspartners in sport en
cultuur streeft directeur Marlies Bulder naar een
dagprogramma van 7 tot 19.00.
“We willen een doorgaande lijn bieden”, vertelt zij.
Wie weet start de dag voor kinderen bijvoorbeeld
wel met een sportles of pre-teaching (extra uitleg
over schoolwerk, red.), of eindigt bij de voetbalclub
op het terrein. Ouders hoeven als zij daarvoor kiezen
dan niet nog eens na hun werk met hun kroost naar
de sportvereniging of het zwembad, licht Bulder toe.
“Leren, ontspannen, leren, beleven en bewegen: in
een goede balans kan dat allemaal aan bod komen.
Ontwikkeling stopt niet na schooltijd.”

Werken vanuit een visie
De doorgaande lijn is er straks zeker ook onderwijsinhoudelijk. De overstap voor peuters naar groep 1 van

de basisschool bijvoorbeeld, kan heel soepel verlopen in een kindcentrum. Een bekend gebouw, vertrouwde gezichten, een ochtendje wennen bij de
kleuters, samen spelen op het plein en eenzelfde
manier van omgaan met kinderen: dat alles maakt
de overgang minder stressvol.
Ruben van der Woude: “We hebben samen een
handboek gemaakt waarin onze samenwerkingsvisie is uitgewerkt. Daarin is die doorgaande lijn heel
belangrijk. Ook hebben we gemeenschappelijke
waarden geformuleerd van waaruit we werken, zoals groei, geborgenheid, ontdekken, enthousiasme,
aandacht voor het jonge kind en inclusief onderwijs.”
Dit laatste draait onder meer om passend onderwijs
voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben
om zich goed te ontwikkelen.
“Samen kunnen we die kinderen méér hulp en voorzieningen bieden”, zegt Jantien Blankhorst. Zo kunnen zoveel mogelijk kinderen ongeacht hun ondersteuningsvraag in hun eigen omgeving naar school.
“Wij gaan als kindcentrum ook intensief samenwerken met partners zoals GGD, Centrum Jeugd en
Gezin, de fysiotherapeut en de logopedist.” Marlies
Bulder vult aan: “De Bieënkorf werkt nu bijvoorbeeld
al samen met Trias jeugdhulp en biedt kinderopvang
voor kinderen met een zorgvraag. Ook met andere
zorgpartners werken we al samen, maar in één kindcentrum kan dat nog intensiever.”

Ontmoetingsplek
Als het aan de directeuren ligt, dan wordt met nog meer
partners samenwerking gezocht. “Hoe mooi zou het zijn als
ouderen uit Wijhe die op het SPOC-complex een biljartje
komen leggen, ook komen helpen bij de technieklessen?”,
schetst Jantien Blankhorst. En zo heb je ook de muziekvereniging, de carnavalsvereniging en allerlei cultuurpartners.
“Het dorp en de wereld de school in!”, vat Ruben van der
Woude samen. In zijn toekomstbeeld – en dat van zijn collega’s – ontstaat op de SPOC-locatie zo de sfeer van een
‘kinderontwikkeldorp’. Hier krijgen straks zo’n zeshonderd
kinderen onderwijs. Best veel, maar in het ontwerp voor het
pand moet veel aandacht zijn voor een veilige, vertrouwde
omgeving voor de verschillende leeftijdsgroepen, met ook
eigen, veilige speelplekken.

Kwartiermaken volop gaande
Het kindcentrum biedt ook kansen voor hun medewerkers,
denken de directeuren. Die kunnen hun kennis bijvoorbeeld
inzetten op collega-scholen. Een aantal pedagogisch medewerkers van de Bieënkorf en de scholen volgde bijvoorbeeld
de opleiding Pedagogisch Educatief Professional, een tweejarige hbo-opleiding. Zij zijn straks de ‘verbinders’ tussen
opvang en onderwijs, die kinderen zowel voor, onder als na
schooltijd begeleiden.
Er zijn natuurlijk veel meer zaken die worden voorbereid, vertelt kwartiermaker Karin Rondhuis. Zij ondersteunt de directeuren en partners bij de voorbereidingen op weg naar het
kindcentrum. “De scholen richten zich nu op de ontwikkeling
van hun onderwijsconcept, maar we kijken zeker ook waar
we verbinding kunnen zoeken met partners en zo de samenwerking steeds verder kunnen verbreden.”

Capellenborg al jaren op
SPOC-locatie
Sven Metsemakers is nu drie jaar directeur van de Capellenborg, waar kinderen uit Wijhe de onderbouw kunnen volgen
van vmbo, havo en vwo. De vmbo’ers en havisten kunnen er
hun schooltijd helemaal afmaken. “Wij zijn een kleine locatie
en dat is ook onze kracht. Die kleinschaligheid zorgt voor sociale veiligheid en korte lijntjes.”
De Capellenborg ondersteunt dit met de lessenreeks THINK.
Leerlingen praten met een vaste THINK-trainer over dingen
die zij tegenkomen in het leven en behandelen verschillende
thema’s die in de maatschappij spelen. “We worden hierbij
ondersteund door de gemeente, die het vanuit het jeugdbeleid ook belangrijk vindt dat jongeren kritisch leren denken
en keuzes leren maken.”

Goud in handen met zoveel
faciliteiten
“Super dat de basisscholen erbij komen op het SPOC. Zo
ontstaat een soort kindercampus waar kinderen alle voorzieningen dichtbij hebben. Geweldig toch? Hiervoor werkte ik
in Utrecht en toen ik hier kwam, keek ik mijn ogen uit: wát
een faciliteiten voor een relatief klein dorp. We hebben goud
in handen, maar moeten richting toekomst wel zorgen dat
voorzieningen niet verdwijnen als er in de toekomst minder
leerlingen zijn in onze regio.”
Daarbij komt: de theaterzaal van zijn school staat drie dagen
per week leeg. Dat geldt ook voor het technieklokaal. Zonde.
“De basisscholen kunnen hun musicals hier opvoeren. Maar
wij hebben ook een theaterdocent in dienst die aan de slag
kan met de basisschoolleerlingen. Hoe mooi zou het zijn als
de basisscholen met ons meedoen met de kerstproductie die
we elk jaar opvoeren in de Langstraat in Wijhe?”

Betekenisvol onderwijs
Sven Metsemakers ziet nog meer kansen. “Onze leerlingen
doen nu bijvoorbeeld stageopdrachten bij de Bieënkorf en
organiseren daar activiteiten voor de peuters. Dat is betekenisvol onderwijs en biedt een doorkijkje naar wat werken in
die branche inhoudt. Ik weet dat De Wije een taalslim-programma heeft. Kinderen die daaraan meedoen zijn van harte
welkom om bij ons vast eens een les Frans te volgen.”
Sowieso is samenwerking op één locatie waardevol als het
gaat om een goede doorgaande lijn naar de brugklas. Naast

een warme overdracht en inhoudelijke voorbereiding, ziet
Sven Metsemakers ook de meerwaarde van een tijdige voorbereiding op de opleidings- en beroepskeuze. Zéker voor het
voorbereidend beroepsonderwijs, waar de Capellenborg
sterk op inzet.
“Juist vmbo-leerlingen blijven graag in hun eigen regio naar
school gaan en willen er ook gaan werken later. Wij werken
met veel bedrijven in Wijhe samen, zodat onze leerlingen er
stage kunnen lopen of er opdrachten kunnen doen. We zijn
een kas aan het bouwen en lanceren samen met een agrariër onze eigen zuivellijn. Die bedrijven pikken er hun werknemers van de toekomst uit.” Waarmee hij maar wil zeggen:
dat netwerk is straks óók beschikbaar voor leerervaringen
voor de peuters en basisschoolleerlingen in het kindcentrum.

vuld. “Dat de maatschappelijke voorzieningen in zowel Olst
als Wijhe toekomstbestendig worden gemaakt, is natuurlijk
goed voor ons woon- en leefklimaat.”
Niettemin blijft de ‘go’ voor de bouw van het kindcentrum
altijd een ingrijpende stap, want het betekent ook een verandering voor bijvoorbeeld een kern als Boerhaar. “Ik begrijp heel goed dat een dorpsschool zijn betekenis heeft in
de eigen kern”, benadrukt Ton Strien. “Zeker als je kijkt naar
de van oudsher sterke binding met bijvoorbeeld de muziekvereniging, de carnavalsvereniging en de kerk. Om die reden
vind ik het fijn te merken dat de partners in het kindcentrum
de ambitie hebben om verenigingen en inwoners van Wijhe
en Boerhaar volop te betrekken bij hun samenwerkingsplannen.”

“Mooie kansen om onderwijs en
sport met elkaar te verbinden”
Jan van ’t Land ziet de basisschoolleerlingen graag naar het
SPOC komen, want als vertegenwoordiger van ‘de sportverenigingen’ in Wijhe - hij vertegenwoordigt Wijhe ’92 en
is bestuurslid van het zwembad - ziet hij mooie kansen om
onderwijs en sport met elkaar te verbinden.
Jan van ’t Land: “Op één locatie weet je elkaar goed te vinden. En onze sportvoorzieningen worden nog efficiënter gebruikt. Wij staan dus zeker achter de plannen. Mooi dat een
dorp als Wijhe zo’n campus-achtige setting kan realiseren.
Dat houdt het aantrekkelijk en levendig.”
Aan initiatief ontbreekt het Wijhe ’92 niet. Er zijn recent drie
beachhandbal- en drie beachvolleybalvelden aangelegd
waarvan ook de Bieënkorf graag gebruikmaakt. “Er zijn plannen voor een BMX-baan en verplaatsing van de skatebaan”,
somt Van ’t Land op. Voor de bouw van het kindcentrum
wordt een sportveld opgeofferd, dus is een tweede ‘hybrideveld’ (een combinatie van natuurgras en
kunstgras) nodig voor voetbal. “Hopelijk lukt het om
dat te realiseren. We zijn erover in gesprek met de
gemeente.”
Eén op de vijf inwoners is lid van Wijhe ’92, de vereniging heeft duizend leden en zo’n vierhonderd
vrijwilligers. Om die betrokkenheid ook in de toekomst op peil te houden, is het natuurlijk heel goed
dat leerlingen van jongs af aan kennismaken met alle
sportvoorzieningen. De leden van de toekomst, zitten
immers nu op school. “Dankzij samenwerking kunnen
wij een breed aanbod houden. Dat maakt ook dat er
iets te kiezen blijft voor de jeugd in Wijhe. Houd je niet
van voetbal, dan kun je op atletiek of honkbal gaan.”
Met het onderwijs besteedt Wijhe ’92 aandacht aan
het Athletic Skills Model, een breed talentontwikkelingsmodel, dat inzet op brede motorische ontwikkeling
door aandacht voor de tien basisvormen van bewegen.
“Het is voor kinderen straks lekker spelen en sporten. Dat
is niet alleen gezond, maar ook goed voor de ontwikkeling
van hun sociale vaardigheden en hun weerbaarheid.”

“Gezegend met
schoolbesturen en
kinderopvang die de
meerwaarde van intensieve
samenwerking inzien”
In het Raadsakkoord 2018-2022 verwoordde de
gemeenteraad hoe zij aankijkt tegen het kindcentrum. Dat moet niet alleen een veilige en goed bereikbare
plek zijn, waar kinderen zich thuis voelen. De raad ziet ook
graag dat muziek, sport en cultuur in de buurt bijdragen aan
de ontwikkeling van kinderen en dat onderwijs, welzijn, sport
en jeugdzorg goed samenwerken.
Burgemeester Ton Strien: “Olst-Wijhe is gezegend met
schoolbesturen, kinderopvang en andere samenwerkingspartners die de meerwaarde van intensieve samenwerking
inzien. Zij investeren liever in goed onderwijs dan in het
onderhoud van de stenen van de vaak verouderde schoolgebouwen.”Dat de vroegere bestuurders van gemeente,
onderwijs en sport een vooruitziende blik hadden toen het
SPOC-park werd ontwikkeld, vindt de burgemeester mooi.
Zeker nu de ‘O’ van onderwijs nog prominenter wordt inge-

Scholen voor morgen
Met ‘scholen voor morgen’ werken de schoolbesturen in
Olst-Wijhe en de gemeente aan de toekomst van het onderwijs. Onder het motto ‘samen werken aan goed onderwijs’,
zijn we in onze gemeente op weg naar duurzaam onderwijs,
kansrijk voor elk kind en in verbinding met de samenleving.
Samenwerking tussen basisonderwijs, kinderopvang, voortgezet onderwijs en sport is hierbij de succesfactor. Voor Wijhe en Boerhaar is het de bedoeling om het kindcentrum te
bouwen bij het SPOC. Hier komen dan rond 2024 de scholen
van de Wije van de Mare en de mijnpleinscholen.

Reageren op de plannen?
Het is belangrijk dat iedereen die dat wil kan
reageren op de plannen voor het kindcentrum.
Vanwege de coronamaatregelen kan dit helaas
niet in de vorm van een inloopbijeenkomst.
Reageren met vragen, opmerkingen of tips
kan daarom tot en met 21 april 2021 via het
reactieformulier dat staat op: www.olst-wijhe.nl/
reactieformulierkindcentrumwijhe. Op 28 april
volgt een reactie, naar wens per telefoon of mail.

Meepraten in de
raadsvergadering?
Alle reacties die binnenkomen, gaan naar de
gemeenteraad. Die vergadert op 10 mei 2021 over de
plannen voor het kindcentrum. Dit is een zogenoemde
beeldvormende raadsbijeenkomst waarin raadsleden
zoveel mogelijk informatie willen verzamelen. Je
kunt (online) meepraten. Wil je dit? Dan kun je dit
uiterlijk 10 mei voor 12.00 uur doorgeven aan griffier
Jacqueline van Zwam via: griffie@olst-wijhe.nl of
je kunt bellen met 14 0570.
Op 5 juli 2021 besluit de gemeenteraad bij de
behandeling van de Kadernota 2022-2025 over
toekenning van de financiën voor de bouw van het
nieuwe kindcentrum.

