
 
 

Samen veilig talent ontwikkelen met plezier! 

Samenvatting voorlichtingsbijeenkomst donderdag 16 mei, kindcentrum MAS 
 

 

Recentelijk hebben wij u geïnformeerd over de start van onze eigen kinderdagopvang. Tijdens de 
voorlichtingsbijeenkomst op 16 mei hebben wij deze ontwikkeling nader toegelicht. Voor de ouders die hierbij 

niet aanwezig konden zijn, volgt hierbij een samenvatting van de verstrekte informatie. 
 

 

Samenvatting van de tijdens de bijeenkomst verstrekte informatie 
De achtergronden van het aanbieden van opvang binnen ons kindcentrum zijn de volgende: 

 Een aantal jaren geleden heeft CKC Drenthe een visie ontwikkeld op de samenwerking tussen 

onderwijs en opvang binnen een ‘kindcentrum’.  

 Het vertrekpunt hierbij was dat de meest optimale invulling van een ‘kindcentrum’ uiteindelijk één 
integrale locatie zou zijn. Hierbij wordt vanuit één organisatie, onder één leiding en vanuit één team 

optimaal invulling aan onderwijs en opvang gegeven. Op die manier kan gewerkt worden vanuit één 

pedagogisch klimaat en de doorgaande lijn voor kinderen gedurende de dag van 7 tot 19 uur en in de 
verschillende fasen die ze van 0 tot 13 jaar doorlopen, worden versterkt.  

 Ook externe factoren wijzen steeds meer naar het werken vanuit kindcentra. Zo heeft bijvoorbeeld de 

overheid gesteld dat sinds 1 januari 2018 de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven moesten 
harmoniseren. Kindcentra zijn uitermate geschikt om aan deze harmonisatie invulling te geven. 

Daarnaast is er vanuit de regiegroep ‘kindcentra 2020’ een serieus plan ontwikkeld om kinderopvang 
voor meer kinderen mogelijk te maken en de huidige stelsels voor onderwijs en opvang meer op 

elkaar te laten aansluiten. 

 Sinds 1 januari 2016 zijn we dan ook gestart met het verzorgen van kinderopvang door CKC  Drenthe 

in eigen beheer op verschillende locaties.   

 Binnenkort starten we op kindcentrum MAS met het aanbieden van kinderdagopvang, peuteropvang, 
voor- en buitenschoolse opvang. We bieden daarmee kinderopvang, tussen 7 tot 19 uur voor 

kinderen van 0-13 jaar. 

 CKC  Drenthe zal dit doen met het volledige behoud van het eigen en bijzondere karakter, dat de 
kinderopvang heeft. School blijft dus school en opvang blijft opvang, maar door dit vanuit één 

organisatie te organiseren, zijn wij ervan overtuigd het totale aanbod te kunnen versterken en 

verdiepen voor alle kinderen en ouders. 
 Op kindcentrum MAS hebben wij in overleg met skidkinderopvang afspraken gemaakt over een 

natuurlijke overgang van de BSO, voor kinderen die onderwijs volgen op de MAS. Deze afspraken 

houden in dat skidkinderopvang de buitenschoolse opvang tot en met 25 augustus 2019 blijft 
verzorgen en de BSO met ingang van 26 augustus 2019 door CKC Drenthe zelf zal worden verzorgd. 

De vaste medewerkers van skidkinderopvang die werkzaam zijn op de BSO van de MAS krijgen de 
gelegenheid om in dienst te treden bij CKC Drenthe. Op die manier streven we er met elkaar naar dat 

er voor de kinderen op de BSO en TSO zo veel mogelijk gelijk zal blijven.  

 Naast BSO zullen wij ook met ingang van 26 augustus 2019 starten met peuteropvang binnen de 

MAS. Hiertoe zullen wij een lokaal inrichten speciaal gericht op jonge kinderen. Peuteropvang is 
opvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar, die is ontstaan na de harmonisatie van de kinderdagopvang en 

het peuterspeelzaalwerk op 1 januari 2018. Het betreft kortere dagdelen waar peuters samen met 
leeftijdgenoten kunnen spelen en deelnemen aan een activiteitenaanbod dat gericht is op de 

ontwikkeling binnen deze leeftijdscategorie. Zo bieden we de peuters bijvoorbeeld iedere dag 

activiteiten vanuit Peuterpret en werken we met het VVE-programma Uk en Puk. 

 Het idee is om gefaseerd toe te werken naar een kindcentrum met opvang en onderwijs van 0-13 
jaar. Dat betekent dat er op een later tijdstip kinderdagopvang zal worden toegevoegd aan het 

aanbod.  

 Kinderopvang binnen CKC  Drenthe staat voor: 
o Plezierige en vertrouwde opvang 

o Rust en ruimte om spelend te kunnen ontwikkelen 
o Leuke afwisselende activiteiten voor kinderen van 0 tot 13 jaar 

o Makkelijke services voor ouders 

o Uitgebreide faciliteiten en expertise vanuit opvang en onderwijs 
o Professionele organisatie 

o Flexibele opvangmogelijkheden en transparante tarieven 



 
 

Samen veilig talent ontwikkelen met plezier! 

 
De situatie vanaf 26 augustus 2019 is: 

 Dagelijks een afwisselend activiteitenaanbod voor alle kinderen op het gebied van onder andere 

sport, natuur, koken, techniek, muziek, drama; in de vakanties werken we vanuit thema’s; 

 Dit aanbod verzorgen wij of op zichzelf staand tijdens de opvang, of soms als verdieping op een 

aanbod en/of project op school; 
o Onze tarieven en opvangmogelijkheden kunt u vanaf volgende week lezen op de website van 

MAS; u heeft daarbij onder meer keuze uit het aantal weken per jaar dat u opvang afneemt 
(40, 46 of 52 weken). 

 Om ouders te faciliteren bij het combineren van werk en zorgtaken en/of om in te spelen op de 

behoefte van individuele kinderen, bieden wij een aantal services: 

o gratis ontbijtservice (voor kinderen die vroeg op de opvang komen en voor wie het fijner is 
dan ook op de opvang te ontbijten) 

o haal- en brengservice (brengen en halen van bso-kinderen naar en van (sport)verenigingen 
als de training of les onder de bso-tijd valt en we dit kunnen organiseren) 

o warme maaltijdservice (mee eten met de warme maaltijd op de opvang aan het einde van de 
middag) 

 CKC  Drenthe is toonaangevend in primair onderwijs en wil dit ook zijn in opvang! 

 Als ouder heeft u de keuze uit verschillende opvangmogelijkheden, wanneer u vragen heeft 

informeren wij u graag nader over onze mogelijkheden 

 De directeur van het kindcentrum, Menno Luiks is het eerste aanspreekpunt voor specifieke 

kindcentrumzaken, onze klantenservice (0592-409865 of kinderopvang@CKC drenthe.nl) voor vragen 
met betrekking tot het opvangcontract, de tarieven en algemene vragen m.b.t. de kinderopvang. 

 Samen met een nieuw te starten oudercommissie bespreken wij na de start graag de verdere 

ontwikkelingen binnen de opvang van het kindcentrum. 
 

Vervolg 

Als u kiest voor kinderopvang binnen CKC  Drenthe, brengt dit wellicht een administratieve overgang met zich 

mee. We willen dit voor u zo makkelijk mogelijk maken… 

• U ontvangt bij deze samenvatting een digitaal aanmeldformulier, dat u kunt scannen en mailen of 
inleveren op school  

• O.b.v. deze gegevens nemen wij contact met u op om af te stemmen welk opvangaanbod voor u het 
meest voordelig is; 

• Het tijdig retourneren van uw aanmelding is voor ons van belang om tijdig de groep- en 

teamsamenstelling te kunnen organiseren. Op basis van de aanmeldingen die medio juni bij ons binnen 
zijn, zullen wij de teamsamenstelling voor eind augustus organiseren.  

• Wanneer u op dit moment een opvangovereenkomst heeft voor BSO met skidkinderopvang is het van 
belang dat deze overeenkomst beëindigd wordt, indien u de BSO bij de MAS zelf wilt vervolgen. Om het 

voor u zo makkelijk mogelijk te maken in deze overgang hebben we het volgende met skidkinderopvang 

afgesproken. Als u skidkinderopvang voor 1 juli niet anders bericht, gaat skidkinderopvang er vanuit dat 
uw kinderen meegaan naar de BSO van de MAS. Na 1 juli zal skidkinderopvang u dan een bevestiging 

sturen met een einddatum van uw huidige overeenkomst, aangezien skidkinderopvang stopt met BSO op 
de huidige locaties bij de MAS. Mocht u het  BSO contract van uw kind(eren) met skidkinderopvang graag 

willen continueren op een andere BSO locatie in Eelde, neemt u dan contact op met skidkinderopvang, 
zodat dit in uw bestaande contract aangepast kan worden. 

• Vanzelfsprekend is aan u als ouders de keuze geheel vrij. Wanneer u wel gebruik wilt blijven maken van 

de opvang bij skidkinderopvang is het van belang dat u daarover contact opneemt met skidkinderopvang.  
  

Wij vertrouwen erop u de informatie zo duidelijk mogelijk te hebben toegelicht. Wanner u vragen heeft, kunt 

u altijd contact opnemen met de klantenservice van CKC Drenthe Kinderopvang.  

Met een vriendelijke groet, 

Menno Luiks 
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