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SAMEN VOOR GEZOND

Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang



WElKOM OP HET SPECTRUM

ElKAAR DE RUIMTE GEVEN, SAMEN lEREN, SAMEN SPElEN EN PlEZIER MAKEN.  
DIT ZORGT VOOR EEN PRETTIG lEER- EN SPEElKlIMAAT. ZO KAN IEDER KIND ZICH GOED 
ONTWIKKElEN.

Integraal kindcentrum Het Spectrum biedt 

onderwijs en kinderopvang aan kinderen 

van 0 tot 13 jaar. Baby’s, peuters en kinderen 

van groep 1 t/m groep 8 kunnen er spelen, 

ontdekken, ontwikkelen, leren en ontspannen, 

zowel binnen als buiten schooltijd. 

Op Het Spectrum werken we als één team SAMEN aan de totale 

ontwikkeling van kinderen. We vinden het belangrijk dat kinderen zich  

op Het Spectrum veilig en competent voelen. We zorgen voor een 

soepele overgang van de hele dagopvang en peuterspeelzaal naar 

de basisschool. Vanuit het basisonderwijs is er een verbinding naar 

de buitenschoolse opvang, de naschoolse activiteiten en in een later 

stadium naar het voortgezet onderwijs. 
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SAMEN VOOR GEZOND

Het Spectrum is een open christelijk kindcentrum waarbij “SAMEN” 

de verbindende factor is; wij leren mét en ván elkaar. We vinden het 

belangrijk om elkaar de ruimte te geven. We zijn gastvrij en hebben 

respect voor elkaars verschillen en veelkleurigheid. 

Op Het Spectrum gaan we voor de gezonde ontwikkeling van kinderen 

in een gezonde leefomgeving. Wij besteden extra aandacht aan gezonde 

voeding en beweging. We werken aan balans in denken en doen en er 

is ruimte voor inspannen en ontspannen. We willen kinderen bewust 

maken van hun omgeving en de keuzes die ze daarin kunnen maken.

• SAMEN SPElEN, ONTDEKKEN, lEREN EN ONTSPANNEN
• GOED ONDERWIjS EN GOEDE OPVANG
• AANDACHT VOOR GEZONDE THEMA’S
• IEDER KIND IS UNIEK EN IEDER KIND MAG ER ZIjN!

3

Aandacht
voor

gezonde 
thema’s!



ONDERWIjS EN OPVANG 
ONTWIKKElING, OPVOEDING EN ONTSPANNING

Bij hele dagopvang De Krentenmik en 

peuterspeelzaal Het Spectrum kunnen 

kinderen van 0 tot 4 jaar SAMEN spelen en 

ontdekken. In de gezellige groepsruimtes 

en buiten op het groene speelplein. Met 

ontwikkelingsgerichte activiteiten en spel-

letjes stimuleren we kinderen in hun brede 

ontwikkeling. Een prima voorbereiding op  

de basisschool! 

Rond de derde verjaardag van uw kind nodigen wij u uit voor een rond- 

leiding en kennismaking op de basisschool. 

Op basisschool Het Spectrum bieden wij goed en eigentijds onderwijs aan. 

Goede vaardigheden in rekenen, taal en lezen zijn essentieel; zij vormen 

de basis voor de andere vakken. In iedere groep is aandacht voor de groep 

als geheel, maar ook voor individuele verschillen. Daarom bieden we de 

leerstof in drie niveaus aan. Zo kunnen kinderen zich op hun eigen niveau 

optimaal ontwikkelen.

Spelen
=

Leren
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WERKEN MET THEMA’S
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In de onderbouw van de basisschool wordt iedere zes weken een nieuw 

thema uitgewerkt zodat kinderen spelenderwijs kunnen leren. Deze 

thema’s komen terug in de peuterspeelzaal en de hele dagopvang. 

In de bovenbouw werken leerlingen regelmatig in groepjes aan projecten 

waarbij vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek aan 

bod komen. 

In de onder- en bovenbouw is er voor kinderen voldoende gelegenheid  

om hun vaardigheden met de computer te oefenen. 

In de buitenschoolse opvang en tijdens de 

naschoolse activiteiten zorgen we door middel 

van thema’s voor aansluiting tussen binnen- en 

buitenschools leren, ontwikkelen én ontspannen.

Bij themaprojecten en binnen- en buitenschoolse 

activiteiten werken we SAMEN met verschillende 

organisaties en vakleerkrachten. 



ONDERSTEUNING

In zowel het onderwijs als de kinderopvang 

hebben we te maken met verschillen 

tussen kinderen. De één kan makkelijk  

leren of ontwikkelt zich snel, de ander 

moet er wat meer moeite voor doen.  

Op Het Spectrum bieden we ondersteuning 

aan kinderen die dit nodig hebben. Wij 

maken hierbij gebruik van interne en 

externe deskundigen.

SAMEN met ouders werken we aan de ontwikkeling van onze kinderen en 

aan de ontwikkeling van Het Spectrum. We maken dankbaar gebruik van 

de expertise en hulp van ouders bij de schoolboekwinkel, bij uitstapjes en 

excursies en bij thema activiteiten en projecten. We hebben een actieve 

medezeggenschapsraad, oudercommissie en activiteitencommissie. 

Doet u mee? 
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Ieder kind is  
uniek en ieder 
kind mag er 

zijn!



52 weken
per jaar

open!
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•	 Het	Spectrum	is	52	weken	per	jaar	geopend	van	7.30	tot	18.30	uur	

•	 hele	dagopvang	voor	kinderen	van	0	tot	4	jaar

•	 peuterspeelzaal	voor	kinderen	van	2	tot	4	jaar

•	 basisonderwijs	voor	kinderen	vanaf	4	jaar

•	 voorschoolse	en	naschoolse	opvang,	tussen-de-middag	opvang	en	vakantie	opvang	

•	 binnen-	en	buitenschoolse	activiteiten	met	een	breed	aanbod,	zoals	muziek,	dans,	sport	en	spel

•	 SAMEN	VOOR	GEZOND

HET SPECTRUM
INTEGRAAl KINDCENTRUM 
VOOR ONDERWIjS EN OPVANG



ContaCt 

Op onze website www.kindcentrumhetspectrum.nl vindt u informatie 

over ons aanbod voor kinderen van 0 tot 13 jaar, onze groepen en 

activiteiten, over de aanmelding en inschrijving en de kosten voor 

kinderopvang. U kunt via de website ook een rondleiding aanvragen. 

De KrentenmiK 
Hele dagopvang van 0-4 jaar

Hofsingel	74
3134 VH  Vlaardingen
Tel.	010	-	435	72	32

Het Spectrum
Peuterspeelzaal, basisschool groep 1 - 3 
en buitenschoolse opvang
Wilhelminastraat 19 
3134 CR  Vlaardingen 
Tel.	010	-	435	42	93

Het Spectrum
Basisschool groep 4 - 8 
en buitenschoolse opvang
Boslaan 1 
3134 XC  Vlaardingen
Tel.	010	-	435	66	08

onze loCaties:

www.kindcentrumhetspectrum.nl 
info@kindcentrumhetspectrum.nl

Het Spectrum is onderdeel van Stichting UN1EK, de nieuwe organisatie voor 
onderwijs en opvang die op 1 augustus jl. is ontstaan uit de fusie tussen 
Stichting Meervoud en Stichting Kinderopvang Vlaardingen.  www.UN1EK.nl

U bENT VAN HARTE WElKOM OP HET SPECTRUM!


