
   

 

Nieuwsbrief november 2021 
 

 

IKC-nieuwsbrief 
 

 

Nu de zomer ver achter ons ligt en zelfs de herfstvakantie voorbij is gevlogen, 

is het weer tijd voor updates over de IKC’s in Leeuwarden. Lees verder over 

het Centrum voor Talentontwikkeling, de jeugdondersteuners en de opening 

van IKC Willem Alexander. Maar laten we beginnen met de bijdrage van IKC 

Sint Paulus over ‘De ruimte als derde pedagoog’. 

 

Heb jij ook leuke nieuwtjes, links of andere interessante bijdragen voor 

onze nieuwsbrief? Laat het ons weten via ikc@leeuwarden.nl. 

 

  

 

Het belang van ruimte binnen IKC Sint 

Paulus 
 

Vorig jaar volgden wij als beginnend IKC de cursus ‘De ruimte als derde 

pedagoog’ van onderzoeks- en adviesbureau AKTA. Tijdens de cursus hebben 

we ons gericht op twee activiteitenplekken. Het gezamenlijk nadenken over de 

inrichting van de ruimtes en het creëren van activiteitenplekken was een mooie 
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start van de samenwerking binnen ons IKC. 

 

Meer zicht op wat kinderen nodig hebben qua ruimte 

We leerden goed te kijken naar ruimtes door de theorie, de wisselwerking met 

de andere IKC’s en informatie over wet- en regelgeving. Door te observeren en 

het invullen van de AKTA-meter hebben we meer zicht gekregen op wat 

kinderen nodig hebben op het gebied van ruimte. 

  

Wat doen we nu met ‘De ruimte als derde pedagoog’? 

Na de cursus zijn we verdergegaan met de stappen en hebben we de inrichting 

voor de kinderen van 2 – 6 jaar afgemaakt. Op dit moment richten we 

de activiteitenplekken voor de oudere kinderen in. Elke plek heeft een eigen 

invulling, is uitdagend en nodigt uit om aan de slag te gaan. 

 

Materiaal kiezen door te kijken wat kinderen nodig hebben 

Het inrichten doen we samen met de kinderen en het materiaal dat we 

gebruiken speelt een belangrijke rol. We hebben ervoor gekozen om 

verschillende soorten materiaal te gebruiken; voorbedacht materiaal en 

materiaal met open eindjes. Zo komen we tegemoet aan de behoeften van de 

kinderen, hun huidige zone van ontwikkeling en de zone van naaste 

ontwikkeling.  

 

We zien duidelijk resultaat 

Het resultaat zien we terug in de spelontwikkeling, de werkhouding, het 

welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. 

  

Jeanet Postma en Wendy Pietjou 

IKC Sint Paulus 

 



  

 

Bijeenkomsten over nieuwe IKC-

subsidieregeling 2022-2023 
 

 

In november 2021 organiseert de gemeente een aantal 

voorlichtingsbijeenkomsten over de nieuwe IKC-subsidieregeling. De 

uitnodigingen voor deze bijeenkomsten zijn inmiddels verstuurd. 

 

Bijeenkomst voor plus IKC’s 

Op 16 november, van:   

• 13:00-14:30 uur of 

• 15:00-16:30 uur 

Bijeenkomst voor andere IKC’s 

Op 17 november, van  

• 10:00-11:30 uur; 

• 13:00-14.30 uur of 

• 15:00-16.30 uur 

Aanmelden kan tot en met 1 november bij bonny.donia@leeuwarden.nl.  
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Gratis derde en vierde dagdeel voor 

doelgroeppeuters vanaf 2022 
 

 

Gemeente Leeuwarden investeert in kwaliteit voor het jonge kind. Vanaf de 

leeftijd van 2 jaar kunnen alle peuters gebruikmaken van voorschoolse 

voorzieningen, of de ouders nu werken of niet. Voor 'doelgroeppeuters' gaat de 

gemeente de huidige regeling uitbreiden. Om ouders te stimuleren om van de 

volledige 16 uur VVE gebruik te maken, wordt het 3e en 4e dagdeel gratis 

gemaakt vanaf 2022. 

 

Oude situatie 

Bij ouders van doelgroeppeuters  wordt voor de volledige 16 uur VVE een 

eigen bijdrage gevraagd (inkomensafhankelijk). 

 

Nieuwe situatie per 1 januari 2022 

Ouders van ‘doelgroeppeuters’ krijgen een inkomensafhankelijke vergoeding 

voor 8 uur + 8 uur gratis.  

 

  

 

5 jaar Centrum voor Talentontwikkeling 
 

Het Centrum voor Talentontwikkeling (CvTO) is jarig! Alweer 5 jaar zet het 

centrum zich in voor het ontplooien van de talenten van kinderen in 

Leeuwarden. 

 

Lees in de glossy wat het CvTO in de afgelopen 5 jaar voor kinderen betekent 

heeft. 

 

Een talent in de dop aanmelden? 
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Wacht niet langer en neem contact op met het CvTO!  

 

Wil je graag de papieren glossy ontvangen? Stuur dan een mailtje 

naar margriet.zuiderbaan@kunstkade.nl, met je naam en adresgegevens. 

 

  

  

 

Vaststellen Kansen voor Kinderen 2 in het 

College 
 

Het échte startschot voor Kansen voor Kinderen 2 (KVK 2) is gegeven: het 

College van B&W heeft op 27 september het uitvoeringsprogramma 

vastgesteld. Een memorabel moment. Natuurlijk zijn de voorbereidingen al 

tijden in volle gang, maar nu kunnen we écht aan de slag. In dit filmpje vind je 
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in 150 seconden een samenvatting van het verhaal achter KVK 2. 

  

Meer kansen voor kinderen met KVK 2 

KVK 2 zet sterker in op het verkleinen van ongelijkheid, betere kwaliteit van 

onderwijs en opvang en het bevorderen van gezondheid en welzijn. Daarom 

krijgen de IKC’s in aandachtswijken extra ondersteuning, een ‘Plus’. KVK 2 

vergeet de andere IKC’s niet: deze IKC’s kunnen verder op het pad dat ze zijn 

ingeslagen. Ook willen we meer IKC’s: daarom zetten we in op het vormen van 

IKC’s in de dorpen. 

 

Lees hier het uitvoeringsprogramma terug. 

 

  

 

Jeugdondersteuners: hoe voelt het om 

jeugdondersteuner te zijn en hoe verder? 
 

Een jeugdondersteuner vertelt: ‘mijn werk is concreet en ongrijpbaar tegelijk. Ik 

ben een soort spin in het web van onderwijs en zorg. Een sparringpartner voor 

iedereen in een rondom het IKC. Tegelijkertijd is het belangrijk om te sturen op 

normaliseren en preventie en het hele IKC daarin mee te nemen. Op die 

manier professionaliseert het hele IKC vanuit samenwerking steeds verder.’ 

 

De jeugdondersteuner brengt verschillende rollen samen 

De jeugdondersteuner spreekt de taal van zorg en de taal van onderwijs, 

herkent de sterke punten van beide werelden en verbindt deze in de juiste mix 

voor iedere kwestie die op tafel komt. Een jeugdondersteuner: ‘dit doe ik door 

verder te kijken dan het gedrag van het kind. Waar komt het gedrag vandaan? 

Waarom voelt een kind zich zo? Zo kan het de ene keer goed zijn met ouders 

in gesprek te gaan en een andere keer om te observeren in de klas. Weer een 
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andere keer is er een aantal kindgesprekken nodig. En soms wil een kind 

gewoon even praten of een rondje rennen op het plein. Dan is het gewoon heel 

fijn dat ik er ben.’ 

  

Er starten meer jeugdondersteuners in onze gemeente 

De pilot zit er op, maar dat betekent niet dat de jeugdondersteuner stopt. 

Sterker, de ervaringen worden meegenomen in KVK 2 en daardoor starten er in 

de komende tijd meer jeugdondersteuners op meer IKC’s in Leeuwarden. 

 

De impact en werkwijze teruglezen? 

Ook landelijk is er veel interesse voor de werkwijze van onze 

jeugdondersteuners en natuurlijk in de impact die ze hebben. Daarom bundelen 

we onze kennis en ervaringen in twee documenten: een methodiekomschrijving 

en de eindevaluatie van de pilot.  

 

 

Een gezonde IKC-omgeving maken 
 

 

Een gezonde IKC-omgeving zet aan tot het maken van gezonde keuzes. Maar 

hoe maak je die als IKC? Welke mogelijkheden liggen er binnen het onderwijs 

en de kinderopvang als het gaat om sport, bewegen en gezondheid? 

 

In deze infographic staat uitgelegd wat de rol van de buurtsport- en 

buurtgezondheidscoach daarin kan zijn. De buurtsport- en 

buurtgezondheidscoaches van bv SPORT gaan er ook graag het gesprek over 

aan om zo samen te bewegen naar een gezonde gemeente.  
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Lager tarief voor IKC’s om ook buiten 

schooltijd te sporten 
 

bv SPORT wil iedereen met plezier laten bewegen. Daarom is samen met de 

gemeente Leeuwarden afgesproken om hun accommodaties ook tijdens niet-

lesuren goedkoper te maken. 

 

Voor buitenschoolse activiteiten van IKC’s hanteert bv SPORT een tarief van 

€17,70 per uur. Zo wordt het nog beter mogelijk om te investeren in het 

stimuleren van een gezonde leefstijl en het meedoen aan sport- en 

beweegactiviteiten. 

 



 

Op de hoogte blijven van de tarieven van bv Sport? Houd dan deze 

nieuwsbrief in de gaten.  

 

  

 

Opening IKC Willem Alexander  
 

 

Op 17 september is CBS de Willem Alexanderschool officieel omgedoopt tot 

IKC Willem Alexander! 

 

Wethouder Tjeerdema had, samen met de oudste én jongste leerling van het 

IKC, de eer om dit te doen. Het was bovendien dubbel feest op dit IKC in 

Aldlân, want de school bestaat ook nog eens 25 jaar!  

 

Foto's van de opening vind je hier!  

 

  

 

Meer lezen? Hier onze leestips!  
 

• PACT voor Kindcentra zet zich in voor het verstevigen van de positie 

van IKC’s in Nederland. Gesteund door en in samenwerking met de 

wetenschap wordt kennis voor het steeds beter maken van IKC’s ter 

beschikking gesteld op de website van PACT voor Kindcentra. 

• Op initiatief van alle Friese gemeenten, Sociaal Domein Fryslân en Foar 

Fryske Bern is op één overzichtelijke website alle informatie rondom 

scheidingen bijeen gebracht. Op deze manier kan de impact van een 

scheiding op kinderen verkleind worden: www.scheideninfriesland.nl 

• In deze flyer staat in begrijpelijke taal informatie over hulp bij geldzaken. 
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• Lees hier de interessante herfstupdate van het JOGG. 

 

  

 

Nieuwsbrief ontvangen 
 

 

Ken jij iemand die deze nieuwsbrief ook wil ontvangen? Inschrijven kan 

via onze website!  

  

  

 

Gemeente Leeuwarden 

Oldehoofsterkerkhof 2 

8900 JA Leeuwarden 

 

  

 

058 233 28 02 

ikc@leeuwarden.nl 

http://www.ikc-leeuwarden.nl/ 
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