Kind Centraal
Samen zorgen we goed voor de kinderen in Wageningen! Dat is wat we willen, hebben 26
partijen in 2014 tegen elkaar gezegd. Waaronder wij. Alle organisaties in
Wageningen die zich bezig houden met kinderen, hebben hun krachten
gebundeld en samen gewerkt aan een gezamenlijke droom en opdracht zodat
alle kinderen de beste ontwikkelingskansen krijgen. We hebben met elkaar
bedacht dat we een aantal dingen heel belangrijk vinden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sterke positie van ouders
Samenwerking tussen opvang en onderwijs
Een op elkaar aangesloten aanbod van activiteiten
Zorg dicht bij
Goed opgeleid personeel
Op meer plekken Voor- en vroegschoolse Educatie aanbieden (VVE)
Problemen snel herkennen en voorkomen
Een groene speel leeromgeving
Gezond leven

Om deze punten te verbeteren zijn we met elkaar, samen met ouders, aan de slag
gegaan. Wij werken steeds beter samen, de lijntjes zijn korter en iedereen probeert
verder te kijken dan zijn eigen organisatie. Zo zorgen we er voor dat alle kinderen in
Wageningen kansrijk opgroeien! Daar maken wij ons sterk voor.
In dit filmpje zie je wat wij, maar vooral ook de kinderen in Wageningen belangrijk
vinden. Wil je de hele visie lezen? Klik dan hier
Heb je vragen over Kind Centraal stel ze gerust! U kunt dan een mailtje sturen aan
karianne.radstake@wageningen.nl.
Hartelijke groet van de betrokken partners,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Welzijnsorganisatie Solidez
De bblthk
Het Startpunt
Ouders
Consultatiebureau Wageningen
Verloskundigenpraktijk De Bakermat
Youké
Veldwerk Nederland Het Groene Wiel
Samenwerkingsverband Rijn&Gelderse Vallei
Gemeente Wageningen

Kinderopvang
• Kinderopvang Wageningen
• Kind Centrum Schateiland
• Kinderdagverblijf Klavertje Vier
• Kinderdagverblijf De Dijkgraaf
• Peutergroep De Zwanekindjes
• Kinderopvang Prins Vleermuis

Basisscholen
• De Tarthorst
• De Nude
• Ireneschool
• De Margrietschool
• De Zwaneridder
• OBS de Nijenoord
• Kardinaal Alfrinkschool
• Johan Frisoschool
• G.J. van de Brinkschool
• Montessorischool
• H.J. Piekschool
• St. Jozefschool
• SBO de Dijk

