
      
 

 
 

Kindercampus King 
Dit zijn wij. En hier staan we voor! 
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1. Kindercampus King 
Tijd voor een nieuwe toekomst 

 
 

De basisschool Martin Luther King en KinderRijk1 gaan samen verder onder de naam Kindercampus King. Deze naam is gekozen omdat het een 
nieuwe samenwerkingsvorm is. De naam maakt helder dat het niet meer alleen een basisschool, kinderdagverblijf, halve dagopvang of 
buitenschoolse opvang is. Maar dat het een eenheid is geworden. En de naam is ook een knipoog naar het verleden; de Martin Luther 
Kingschool en het Rijk van KinderRijk. De term Kindercampus staat voor een terrein voor en met kinderen: een nieuw gebouw voor school en 
opvang, de kinderopvang en de gymzaal met een mooi en verbindend buitenterrein; het geheel waar kinderen van 0-12 jaar zich kunnen 
ontwikkelen, leren en kunnen spelen in een veilige en uitdagende omgeving. 
De samenwerking biedt fantastische mogelijkheden. Mogelijkheden voor een integrale en doorgaande ontwikkeling van het kind. Bovendien  
biedt het mogelijkheden om met een klantgericht dienstenaanbod te komen. 
 
  

                                                                 
1
 BSO Oostelijk halfrond, HDO Oostelijk halfrond en Kinderdagverblijf Suze Groeneweglaan 
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2. Visie 
Het ideaal dat we samen delen 

 
 

Er is niets dat meer verbindt dan een gezamenlijk ideaal. Dat ideaal noemen we visie. De visie voor Kindercampus King luidt als volgt: 
 
 
De visie van Kindercampus King is gestoeld op een aantal belangrijke waarnemingen: 
 
 
Deze visie is gebaseerd op de ontwikkelingen om ons heen. En natuurlijk op onze eigen inzichten. 

 Kinderen kunnen pas presteren als ze zich prettig voelen. Daarom zijn wij van mening dat er een balans moet zijn tussen 
geconcentreerd werken (cognitieve inspanning) en beweging (fysieke inspanning). 

 Er worden in de samenleving steeds hogere eisen gesteld aan (toekomstige) beroepsbeoefenaren. Naast kennis gaat het ook om 
competenties als creatief denken, problemen oplossen, samenwerken, etc.  

 De nadruk komt steeds meer te liggen op de brede ontwikkeling van het kind. Dat vraagt om een gevarieerd, multidisciplinair team dat 
samenwerkt rond het kind. 

 Opvang, vrije tijd en onderwijs; overal vindt leren en opgroeien plaats. Dat vraagt om doorlopende ontwikkellijnen, waarbij alle 
aansluitende disciplines op elkaar én op het kind zijn afgestemd.  

 Veel ouders van Amstelveen werken. Daar sluiten wij op aan door kwalitatief goede opvang en onderwijs te bieden 
 Er is in de samenleving een groeiend besef dat het stimuleren van ontwikkeling op jonge leeftijd meerwaarde heeft. Samen bieden wij 

een ontwikkelingsgerichte omgeving voor kinderen.  
 Duurzaamheid moet vanzelfsprekend worden. Duurzaamheid betekent ook: geen verspillingen in de organisatie en een efficiënte 

aansturing door één managementteam.  
 
 
 
 
 
  

Elk kind van 0 tot 12 jaar ontwikkelt zich optimaal dankzij een veilige en stimulerende omgeving met ruimte voor 
beweging.  In deze omgeving staan het welbevinden, het leren, de behoeften en talenten van de kinderen centraal. 
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3. Missie 
Waar we het voor doen 

 
 

Dit zien we graag: kinderen die zich maximaal ontwikkelen omdat ze in een ‘groeizame’ omgeving vertoeven. Het is onze missie om daar 
invulling aan te geven! 
 
De missie van Kindercampus King luidt: 
 
 
 
 
Belangrijkste elementen: groei van het kind, de rol van de omgeving daarin (= zowel kinderopvang als onderwijs) en natuurlijk de ruimte om 
zich breed te ontwikkelen waarbij we aandacht voor beweging belangrijk vinden. 

  

Kinderen laten groeien in een veilige én uitdagende omgeving met ruimte voor beweging. 
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4. Ons mantra 
Het ‘merk’ Kindercampus King in een paar woorden 

 

 
 
 
 

5. Kernwaarden 
Welke waarden bepalen onze houding en gedrag? 

 

 Groeigericht 
Bij alles wat we doen, stellen we de ontwikkeling, behoeften, talenten en het welbevinden van het kind en de groep centraal. Verwante 
waarden als ‘ruimte voor het kind’ en ‘balans’ behoren hier ook toe, omdat ze bij uitstek voorzien in een behoefte van het kind. Wij 
geloven in afwisseling tussen bewegen, cognitief en creatief bezig zijn. 
 

 Veilig 
Kindercampus King biedt kinderen veiligheid – in alle opzichten. Kinderen verblijven in een veilige omgeving, met voldoende toezicht. 
Maar zeker zo belangrijk voor de ontwikkeling van het kind is de veiligheid in pedagogisch opzicht. Kinderen krijgen de ruimte om 
zichzelf te zijn en fouten te maken, krijgen aandacht, kunnen altijd ergens terecht, worden geaccepteerd met al hun eigenheden en 
verschillen. Dát is veiligheid die een gezonde groei van het eigen ik bevordert. 
Daarbij hechten wij aan vaste gezichten, overdracht en afstemming in één team. Eén groep professionals die de kinderen kent en waar 
ze vertrouwd mee zijn. 

  

Dé omgeving om te groeien. 
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 Verbindend 

Kinderen zijn geen individuele wezens, maar ontwikkelen zich in hun sociale context. Wij leren hen daarom te communiceren, 
verbindingen aan te gaan, om te gaan met anderen en met de omgeving. Wij vinden de aanverwante waarden als respect en werken 
vanuit liefde voor kinderen ook belangrijk. Daarbij is iedereen gelijk.  
Wij zijn sociaal en leren kinderen sociaal te zijn. Daarnaast zijn we:  

 verbindend in onze relatie tussen kinderen en het team; 

 verbindend in onze relaties met ouders en betrokken externen; 

 verbindend tussen de verschillende schakels: opvang, onderwijs en vrije tijd. 
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6. De contouren 
De belangrijkste keuzes en uitwerkingen 

 
 

Hoe kunt u zich  een voorstelling maken van Kindercampus King in de praktijk? 
Als u de navolgende keuzes en uitwerkingen overweegt, krijgt u al een duidelijk beeld van Kindercampus King.  
 

Doorgaande lijn van 0-12 jaar 
 Eén kindvolgsysteem voor 0-12 jaar; hierdoor kunnen we samen met ouders goed de ontwikkeling van elk kind volgen 
 Eén pedagogische en didactische visie; hierdoor zijn de werkwijze en gedrag van medewerkers op elkaar afgestemd met hetzelfde doel voor ogen 
 Warme overdracht; we zorgen dat kinderen op een veilige manier worden overgedragen naar de volgende groep 
 Eén aanpak voor het jonge kind en natuurlijke overgang naar kleuterbouw. We laten kinderen spelenderwijs kennismaken met kleuters en leerkrachten. 
 Eén aanpak in ouderbetrokkenheid in de vorm van partnerschap in opvoeding en educatie. Dit door samen met u in gesprek te gaan. 
 Gezamenlijke thema’s gebaseerd op de doorgaande leer- en ontwikkellijnen  

 

Breed aanbod 
 Jaarkalender met activiteiten voor de verschillende leeftijden 
 Diverse ontwikkelingsgebieden komen gedurende de dag aan bod 
 Balans in beweging en rustige activiteiten op de dag 

 

Verbinding 
 Gezamenlijke feesten en vieringen 
 Eén loket voor ouders 
 Eén team dat gezamenlijk verantwoordelijk is  
 We werken door het jaar heen met gezamenlijke thema’s 
 Kinderen verzorgen activiteiten; oudere kinderen voor jongere kinderen (zoals voorlezen of knutselactiviteiten) 
 Gezamenlijke communicatie naar ouders en omgeving (één nieuwsbrief en website) 

 

Multidisciplinair team 
 Personeel breed inzetbaar (combinatiefuncties en gebruik maken van talenten) 
 Gezamenlijke studiedagen 
 Overleg /afstemming in de teams en tussen de disciplines 
 Kindercampus King jaarplan met prioriteiten waar iedereen aan werkt/bijdraagt 
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Leiding 
 Eén managementteam 
 Jaarplanning  
 Verantwoording naar moederorganisaties; inspectie en ouders 
 Een afstemming in personeelsbeleid 
 Samen verantwoordelijk voor kwaliteit 
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7. Ons paspoort  
Een samenvattend overzicht 
 

 

Kenmerk Typering 

Visie Elk kind van 0 tot 12 jaar ontwikkelt zich optimaal dankzij een veilige en 
stimulerende omgeving met ruimte voor beweging. In deze omgeving staan het 
welbevinden, het leren, de behoeften en talenten van de kinderen centraal. 

Missie  Kinderen laten groeien in een veilige én uitdagende omgeving met ruimte voor 
beweging. 

Mantra Dé omgeving om te groeien. 

Kernwaarden
  
 

Groeigericht 
Veilig 
Verbindend 

 
 


