Innerwaard Integrale Kindcentra in Duiven, Groessen, Loo en Westervoort

IKC Kameleon biedt:

Onze missie is de ontwikkeling van kinderen in de
breedste zin te stimuleren, zodat ze kunnen omgaan
met zichzelf, de ander en de wereld en zo zijn
toegerust voor de wereld van nu en morgen.
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Innerwaard
Catrijnestraat 1
6923 BS Groessen
0316 26 35 44
info@innerwaard.nl
www.innerwaard.nl
Duiven:
IKC Remigius
www.ikc-remigius.nl
IKC Kameleon
www.ikc-kameleon.nl
Montessori IKC
De Groene Ring
www.montessorigroenering.nl
Groessen:
IKC Joannes
www.ikcjoannes.nl
Loo:
Bernadetteschool
www.basisschool
bernadette.nl
Westervoort:
IKC De Brug
www.ikc-debrug.nl
Sport IKC Het Startblok
www.sportikc-hetstart
blok.nl
IKC De Hoge Hoeve
www.dehogehoeve.nl

Samenwerking
IKC Kameleon is in ok
tober 2017 geopend en is ontstaan
uit de intensieve
samenwerking tussen
basisschool De
Kameleon en Kinderop
vang
Zonnekinderen.
IKC Kameleon biedt kin
deren van 0 tot
13 jaar een plek waar
onderwijs en
opvang, ontwikkeling,
opvoeding en
ontspanning hand in han
d gaan en
moeiteloos in elkaar ove
r gaan.
Eén team, één organi
satie waarin alle
teamleden samenwerk
en binnen één
pedagogische en educa
tieve doorgaande ontwikkellijn voo
r kinderen.

Kinderraad
actief binnen
IKC Kameleon
IKC Kameleon biedt maatwerk als
het gaat om de bredere ontwikkelingsbehoeften van ieder individueel kind. Naast de cognitieve,
krijgen ook de sociale en creatieve vaardigheden van kinderen
aandacht. Het leerproces speelt
hierbij een belangrijke rol.
Door middel van reflectie op
het eigen handelen, bevorderen en versterken wij een positief zelfbeeld en
zelfvertrouwen van kinderen.
Een uitdagende leeromgeving
en de interactie tussen teamleden en kinderen zien wij als één
van de belangrijkste voorwaarden om te komen tot optimale
ontwikkeling. Een helder en effectief IKC-beleid en goed con-

tact met ouders zijn voor ons de
basis waarbinnen een kind kan
opgroeien tot een evenwichtige,
autonome en verantwoordelijke
persoonlijkheid.
Kinderraad
Een waardevolle uitwerking hiervan
is onze nieuwe kinderraad. De kinderraad geeft de kinderen van IKC
Kameleon een stem zodat zij
(on)gevraagd kunnen meepraten,
meedenken en mee doen als het
gaat over belangrijke onderwerpen
zoals bijvoorbeeld het gebouw, de
activiteiten, de speelplaats etc.
De kinderen oefenen met verschillende taken en verantwoordelijkheden tijdens de vergaderingen.
Kinderen worden nog gelukkiger
als zij ook een actieve bijdrage

kunnen leveren aan het
plezier/geluk van andere kinderen.
De kinderen van de kinderraad
hebben actief campagne gevoerd
en zijn recent gekozen uit de groepen 4/5 t/m 8.
De kinderraad gaat als eerste aan
de slag met het kiezen van een
zelfgekozen naam en het
buitenpelen.

