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1 Inleiding 
Het kindcentrumplan van KC De Troubadour is geschreven voor een periode van 4 jaar. Mede 

vanwege de wisseling van directie, het gebrek aan helder omschreven taken en 

verantwoordelijkheden van teamleden en een veranderde context bleek herijking van een aantal 

thema’s noodzakelijk. 

In dit addendum wordt omschreven welke aanpassingen er binnen de basisschool gedaan zijn om de 

al ingezette koersbepaling te bewaken. 

1.3 Missie, visie en kernwaarden 
 

Onze missie: waar staan we voor?        

Troubadour 

Een Troubadour is van oorsprong een middeleeuwse kunstenaar, vooral begaafd als 

muzikant/dichter. Het woord troubadour is afgeleid van het Occitaanse woord "trobar", dat 'vinden' 

of 'bedenken' betekent. Een troubadour vertelt zijn verhaal vanuit liefde, plezier en compassie. 

 

Binnen KC De Troubadour hoort iedereen erbij.  We stellen hoge ambities, zodat ieder kind zich 

optimaal kan ontwikkelen en eenieder weet wat er verwacht wordt. Er wordt vanuit passie naar 

kinderen gekeken. Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de verschillende 

onderwijsbehoeften van kinderen hebben we helder inzichtelijk wat we van kinderen kunnen én 

mogen verwachten. Verschillen mogen er zijn. 

 

Onze visie: waar gaan we voor? 

 

Op KC De Troubadour heeft iedereen een eigen inbreng en verantwoordelijkheid. Samen staan we 

voor een professionele, veilige, uitdagende en leerrijke omgeving. We hebben vertrouwen in onze 

kinderen waardoor zij zich kunnen ontwikkelen. We begeleiden hen in hun proces tot zelfstandige en 

zelfbewuste mensen die vol vertrouwen de toekomst tegemoet gaan. De kinderen op KC De 

Troubadour krijgen spel en kennis aangeboden en ontwikkelen vaardigheden. Binnen het 

kindcentrum werken we samen met een organisatie voor kinderopvang vanuit een integrale 

gedachte. 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen goed in hun vel zitten, zichzelf leren kennen, zichzelf worden 

en verantwoordelijkheid nemen voor hun handelen. Daarvoor is een veilig en warm pedagogisch 

klimaat nodig. Op onze school heerst een prettige, vriendelijke sfeer en gaan we respectvol om met 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Middeleeuwse_muziek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Occitaans


elkaar. Er is duidelijkheid, rust en nabijheid. We dagen kinderen uit, moedigen hen aan, geven 

aandacht, benadrukken het positieve en laten merken dat iedereen ertoe doet.  

 

“Hier kan je zijn wie je wilt zijn”  

(uitspraak van een leerling) 

 

Onze kernwaarden 

 

• Plezier betekent voor ons samenwerken vanuit collegialiteit, toewijding en vertrouwen. We 

stralen positiviteit uit en vieren de resultaten die we behalen. We zijn TROTS op hetgeen 

waar we voor staan en de wijze waarop we bijdragen aan het creëren van eigenaarschap. We 

zien een hoge mate van betrokkenheid, omdat we kinderen en hun ouders weten te boeien 

en binden.  

Kinderen laten stralen! 

 

• Dat doen wij met grote ambitie. We weten wat we van elkaar verwachten. We zijn steeds 

gedreven om al onze kennis en kunde in te zetten en om daar waar nodig kennis te halen en 

te delen en persoonlijke groei te stimuleren. Wij werken vanuit kracht en halen het beste uit 

onszelf en uit alle leerlingen.  

Kinderen laten hun talenten zien! 

 

• Verantwoordelijkheid betekent voor ons dat we samen zorgen voor een doorgaande lijn. Wij 

voelen ons verantwoordelijk voor eenieder binnen ons kindcentrum. We leveren een 

bijdrage aan kwalitatief goed onderwijs vanuit een positieve grondhouding. Kinderen ervaren 

rust en vrijheid binnen gestelde kaders. 

Kinderen laten groeien! 

 

  



1.4  Organisatiekenmerken 
 

School en kinderopvang werken samen binnen het kindcentrum. De kinderopvang (kinderdagverblijf 

(KDV), peuterarrangementen (PA) en buitenschoolse opvang (BSO) wordt geleid door de 

locatiemanager van Kanteel en de school wordt geleid door de directeur. De dagelijkse leiding van de 

tussenschoolse opvang (TSO) is in handen van de TSO coördinator (assistent-manager). Zij 

onderhoudt nauw contact met de leerkrachten en de directeur van de school inzake het overblijven. 

De leerlingenzorg is in handen van de intern begeleider. De coördinatie en uitvoering van dagelijkse 

voortgang en taken binnen de bouw is in handen van de bouwcoördinatoren. De verantwoording 

voor de inhoudelijke kant van het curriculum is in handen van de specialisten. Opvang en onderwijs 

werken samen vanuit de pedagogische en educatieve visie en het gemeenschappelijke pedagogisch 

klimaat. De school werkt vanuit professionele leergemeenschappen van leerkrachten waarin 

expertise wordt gebundeld en op deelgebieden de inhoudelijke meerjarenagenda voor het onderwijs 

wordt opgesteld en geïmplementeerd. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de specialisten 

en wordt gecoördineerd door de directeur om verbinding en kwaliteitsbeleid te waarborgen (Plan-

Do-Check-Act). Alle leerkrachten nemen deel aan een van de leerteams.  

 

Er is sprake van gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarbij de leerkracht of pedagogisch 

medewerker in bijna alle gevallen de eerste schakel (en dus het eerste aanspreekpunt is) en de 

directie eindverantwoordelijkheid draagt voor de totale organisatie. De directeur legt 

verantwoording af aan het bevoegd gezag van Stichting Signum en aan de onderwijsinspectie. De 

locatiemanager kinderopvang legt verantwoording af aan het bestuur van Kanteel Kinderopvang en 

aan de GGD. 

 

  



Organogram KC de Troubadour 

 

 

Figuur 1: organogram KC De Troubadour 

 

Medezeggenschap is belegd in de Medezeggenschapsraad (MR). De algemene taak van de 

Medezeggenschapsraad is het bevorderen van openheid en onderling overleg in de school. De 

medezeggenschapsraad heeft advies- en instemmingsrecht op belangrijke beleidsterreinen en 

opereert onafhankelijk van de directie.  

Binnen ons kindcentrum vindt er intensieve samenwerking plaats tussen de medezeggenschapsraad 

en oudercommissie van de kinderopvang. Een aantal keer per jaar vindt er een gezamenlijk overleg 

plaats over gezamenlijke thema’s.  

 

Doel van deze samenwerking is: 

 

• Het integraal benaderen van vraagstukken 

• Het bevorderen van de integrale cultuur 

• Het bevorderen van integraal beleid 

• Het beslechten van de kloof tussen onderwijs en opvang 



• Het efficiënt inzetten van ouders 

• Het voorkomen van dubbele overlegvoering door de directie. 

 

 

Figuur 2: Overlegmodel Kindcentrumraad (uit: Handreiking IKC-raad; Landelijk Steunpunt Brede Scholen) 
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