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ONDERWIJS EN OPVANG ONDER EEN DAK BIJ KMN KIND & CO

‘WE VORMEN EIGENLIJK EEN 
 SOORT MINIGEMEENSCHAP’
KDV Speelrijk is onderdeel van de brede school Kors Breijer: een samenwerkingsverband 

tussen KMN Kind & Co, Stichting Spiritbasisscholen en Versa Welzijn. Clustermanager 

Marieke Reversma van KMN Kind & Co vertelt enthousiast over dit concept.

TEKST: Inez van Goor 

Binnen de brede school verzorgt 
KMN Kind & Co de opvang 
van kinderen van 0 tot 12 jaar’, 

vertelt Marieke Reversma. ‘In 2013 zijn 
we van start gegaan in een splinter-
nieuw gebouw. De kleuters en 0- tot 
4-jarigen gebruiken de hoofdingang. 
Via die ingang loop je langs de kinder-
keuken. Op woensdagmiddag gaan de 
peuters daar regelmatig samen een eitje 
bakken.’

WERELD VERGROTEN
‘Het KDV heeft een aparte kinder-
opvangvleugel die in verbinding staat 
met de rest van de school. Dat maakt 
het mogelijk om uitstapjes binnen de 
school te maken. Zo vergroten we van-
uit de eigen groepsruimte hun wereld 
steeds een beetje meer. We ondernemen 
samen met de school activiteiten en 
wonen vieringen bij. Ook is er een 
gezamenlijk speelplein voor peuters en 
kleuters. En oudere kinderen komen 
vaak naar ons toe om voor te lezen of 
te helpen. Zo leren ze van jongs af aan 
samenwerken en voor elkaar zorgen.’

DOELGERICHT
Peuters van Versa Welzijn spelen in 
een groep met peuters van het KDV. 
Marieke: ‘We werken met Puk en Ko, 
een programma dat doelgericht werkt 
aan de doorgaande ontwikkelings-
lijnen voor kinderen van 0 tot 6 jaar. 
Daarnaast werken we met KIJK!, een 
observatiemethode dat door de hele 

brede school heen gebruikt wordt. Op 
donderdagmiddag is er één keer in de 
maand een jeugdverpleegkundige van 
de GGD op school aanwezig zodat 
kinderen daar niet buiten school om 
naar toe hoeven. Met alle betrokken 
partijen samen vormen we eigenlijk 
een soort minigemeenschap. Voor de 
leeftijd 4-12 jaar hebben we in samen-
werking met de school een naschools 
programma met workshops die worden 
gegeven door zowel externen als mede-
werkers van de BSO. Alle kinderen van 
de brede school en de BSO van KMN 
Kind & Co kunnen zich hiervoor 
inschrijven.’

ECHT CONTACT
Het biedt veel voordelen dat onderwijs 
en opvang onder één dak zitten, zowel 
voor ouders als kinderen, vindt Marieke. 
‘De overdracht van het dagverblijf 
naar school vindt niet alleen plaats op 

papier maar de leidsters en leerkrachten 
hebben ook echt contact. En doordat je 
er met alle betrokken partijen zo dicht 
op zit, kan je, als er zorg is, overleg en 
hulp veel sneller in gang zetten.’

MEER INFO 
www.kmnkindenco.nl
www.korsbreijer.nl 
www.versawelzijn.nl
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