
Vergroot jouw wereld 
                in 10 stappen



Op kindcentrum De Branding vinden we een brede ontwikkeling van 
kinderen belangrijk, en daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen. 
Daarom kunnen kinderen van 2 tot 12 jaar bij ons kindcentrum te-
recht voor onderwijs, opvang en ondersteuning die aansluiten bij 
hun ontwikkeling.

Stap 1 Positieve en veilige omgeving

Jezelf ontwikkelen lukt het best in een veilige en positieve omgeving, waar kin-
deren durven te zijn wie ze willen zijn. Ze leren respect te hebben voor elkaar 
en voor de wereld om hen heen. Wij zorgen voor een goede start en werken 
bewust aan een goede relatie met kinderen, ouders en collega’s.

Stap 2  Vroeg beginnen

Vanaf 2 jaar kan uw kind starten bij onze peuteropvang. Door actief bezig te 
zijn en samen te spelen, leren kinderen praten, luisteren en bewegen. Zo gaat 
hun ontwikkeling met sprongen vooruit en leggen we een stevig fundament 
voor het basisonderwijs. 

 

Stap 3 Focus op goed onderwijs

De Branding biedt uitdagend onderwijs waarin groei en ontwikkeling centraal 
staan. Met persoonlijke aandacht van de leerkracht, een passend leeraanbod 
en ondersteuning als dat nodig is, ervaart elk kind succes en plezier. Door 
naar stap 4!



Stap 4 Leren is meer dan taal en rekenen

Niet elk kind leert op dezelfde manier. Wij werken aan een stevige basis voor re-
kenen, taal en lezen om voldoende kennis op te kunnen doen. Daarnaast beste-
den wij veel aandacht aan creativiteit, muziek en sport. Zo vinden alle kinderen 
het leuk om te leren en kunnen ze kleine en grotere stappen zetten.

Stap 5 Goede ondersteuning

Voor een goede ontwikkeling van uw kind is het belangrijk dat onderwijs, op-
vang en ondersteuning goed op elkaar zijn afgestemd. Daarom werkt kind-
centrum De Branding intensief samen met zorgprofessionals. Zo kunnen wij 
een stapje extra doen als dat voor uw kind nodig is.

Stap 6 Leren van de wereld

Op De Branding maken kinderen kennis met de wereld buiten ons kindcen-
trum. Daar valt heel veel te ontdekken en te leren. Door de wereld voor kin-
deren spelenderwijs steeds een beetje groter te maken, groeien kinderen in 
kleine stapjes en krijgen ze zelfvertrouwen.

Stap 7 Genieten van kunst en cultuur

Met kunst en cultuur maken kinderen kennis tijdens inspirerende culturele 
uitstapjes, creatieve lessen en muziekonderwijs. Samen gaan wij op stap naar 
musea en voorstellingen. Voor kleuters dicht bij huis, en later steeds verder 
weg. Daar groeien kinderen van!



Stap 8 Effectieve schooldag

De Branding werkt met een continurooster. Dagelijks van 8.30 tot 14.30 uur 
hebben de kinderen les. Op woensdag zijn ze om 12.15 uur uit. De groepen  
1 t/m 4 hebben ook vrijdagmiddag vrij. Alle kinderen lunchen op school in hun 
eigen groep. Zo zorgen wij voor een effectieve schooldag.

Stap 9 Professionele opvang

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kan uw kind tot 18.00 uur ge-
bruik maken van onze naschoolse opvang. Kinderen zijn daar in hun vrije tijd, 
dus spelen staat voorop. De gevarieerde activiteiten bij de opvang bieden alle 
ruimte voor ontwikkeling, ook na schooltijd. 

Stap 10 Blijf gezond en fit

Op kindcentrum De Branding spelen kinderen veel buiten, genieten samen 
van sport en leren over gezonde voeding. Onze gymdocent verzorgt wekelijks 
sportlessen voor alle kinderen na schooltijd. Zo maken zij kennis met verschil-
lende sporten en blijven ze gezond en fit!

Meer weten?
Bent u benieuwd hoe de wereld van uw kind groter wordt op De Branding? 
Neem dan even contact op met Mariëlle Schipper, onze directeur. Tijdens een 
rondleiding laat zij u en uw kind graag ons kindcentrum zien. U bent van harte 
welkom!



méér dan onderwijs

Kindcentrum De Branding
Pastoor van Kleefstraat 19
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072 506 99 95
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