MISSIE KINDCENTRUM DE BOOG
Kindcentrum de Boog is een centrum waar kinderen
tussen de 0 en 13 jaar opvang en onderwijs krijgen.
Binnen het centrum werken alle medewerkers en
partners met een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn.
Daarmee is onze primaire taak het bieden van opvoeding, opvang en onderwijs.
Wij werken opbrengstgericht. Daarin bieden wij een doordacht pedagogisch klimaat,
waarin
ieder
kind
zich
veilig
en
uitgedaagd
voelt.
Wij
zijn
een
Interconfessioneel Kindcentrum waar elk geloof en iedere cultuur welkom is. Wij willen dat
elk kind zich naar eigen mogelijkheden kan ontwikkelen en de tijd bij ons succesvol kan
afronden.

VISIE KINDCENTRUM DE BOOG
OMGEVINGSBEELD
Wij zijn een Interconfessioneel Kindcentrum in de Eindhovense wijk ‘t Hofke, in het
stadsdeel Tongelre. Ons Kindcentrum is gehuisvest in een eigentijds gebouw vlakbij het
groendomein het Wasven. Onze kinderen wonen voornamelijk in de buurt of de
omliggende buurten van de school. De cultuur, de opvoeding en het opleidingsniveau van
de ouders van onze kinderen is divers. Het kinderaantal is groeiende. Wij blijven de
komende jaren investeren in de kwaliteit van de opvang en het onderwijs, de
samenwerking met ouders en onze pedagogische partners in ons Kindcentrum.

DROOMPOSITIE
Wij zijn een Kindcentrum dat gekenmerkt wordt door de volgende waardes:
Verantwoordelijkheid, Vertrouwen, Verbondenheid, Veiligheid, Vrijheid en Vakmanschap.
Het team is enthousiast, leergierig, trots en uit op samenwerking: met elkaar, met
kinderen, met ouders en met alle partners waarmee we samenwerken. Alle teamleden
zijn professioneel, handelingsgericht en spelen in op de talenten van kinderen. Zij zijn de
begeleiders van kinderen in hun eigen leerproces. Er is een eigentijds, gedifferentieerd
aanbod dat structuur biedt en leidt tot ontwikkeling van elk kind en medewerker en
mogelijkheden biedt voor groeps-doorbroken werk. Iedereen voelt zich welkom. Onze
kinderen komen met plezier naar ons Kindcentrum en voelen zich trots en
verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling en elkaars groei en geluk. Wij zijn
respectvol naar elkaar met ruimte voor reflectie, creativiteit en (talent)ontwikkeling. Aan
het einde van hun tijd op Kindcentrum De Boog zijn de kinderen gegroeid tot zelfstandig
denkende wereldburgers. Ouders zijn tevreden en bevelen ons Kindcentrum aan.

SUCCESFORMULE (OM TE KOMEN TOT DE DROOMPOSITIE)
Goed onderwijs maak je samen! Wij zijn er voor de kinderen en bouwen een
vertrouwensband met ze op. Kinderen zijn trots op hun werk en willen dit met elkaar
delen. We prikkelen kinderen tot goed nadenken. We zijn transparant en toegankelijk en
werken vanuit een open communicatie. De focus ligt op een goede sfeer en positiviteit.
We spreken zaken respectvol naar elkaar uit. We hebben duidelijke afspraken en spreken
elkaar daarop aan. Alle teamleden werken vanuit passie voor hun vak. Zij hebben
voortdurend oog voor de leer-en ontwikkelbehoefte van de kinderen. De sociaal
emotionele ontwikkeling van elk kind hebben we goed in beeld. Iedereen investeert in de
eigen ontwikkeling. Kwaliteiten en eigen vakmanschap bij teamleden worden benut en
waardering voor elkaar wordt uitgesproken. Er is een professionele cultuur waarin elke
medewerker reflecteert op het eigen professioneel handelen. Wij stellen heldere en
concrete doelen, zowel naar de kinderen, naar onszelf, naar het onderwijs en het
pedagogisch kader. We leggen de lat hoog en handelen hiernaar. We werken
oplossingsgericht. Wij zijn voortdurend gericht op samenwerking met al onze kinderen,

ouders en andere partners. Wij zijn toekomstgericht, staan open voor nieuwe
ontwikkelingen en werken planmatig. Er is een blijvende focus op: doen we de goede
dingen en doen we de dingen goed. We werken met plezier en ambitie en stralen dit uit.
Vanuit onze visie hebben we vier kernwaarden geformuleerd (Samen, Talentontwikkeling,
Respect, Ouderbetrokkenheid/educatief partnerschap) die we binnen onze jaarplannen
uitwerken tot concrete acties.

