Profiel IKC Middelsee
Missie en visie
IKC Middelsee wordt gerealiseerd door PCBO Leeuwarden e.o met Sinne kinderopvang.
Samen staan wij voor:
Kwalitatief hoogwaardig onderwijs en opvang: we werken vanuit wetenschappelijk bewezen
pedagogisch-didactische aanpakken afgestemd op onze context;
Oprechte aandacht: kinderen worden bij ons gezien, gewaardeerd en uitgedaagd. Samen creëren we
een plek waarin kinderen vanuit een vertrouwde basis kunnen ontwikkelen;
Professionele samenwerking: we werken samen en communiceren open en transparant, vanuit onze
gezamenlijke visie zoeken en voeren we de dialoog gericht op hetzelfde belang: het welzijn en
de ontwikkeling van het kind.
Wij leren kinderen om als verantwoordelijke,
zelfstandige en (positief) kritische wereldburgers,
met kennis en vaardigheden, deel te nemen aan
een maatschappij die constant in beweging is
en steeds sneller verandert. Hierin stimuleren wij
tot ‘een leven lang leren’. Om zo de talenten van
kinderen en professionals blijvend te ontwikkelen.
Onze professionals creëren een betekenisvolle

omgeving waarin gezamenlijk spelen, leren, ontdekken en groeien in een veilige en stimulerende
omgeving staat centraal. Wij sluiten aan bij het
ritme van gezinnen door flexibele voorzieningen
aan te bieden.
Proactieve samenwerking met ouders/verzorgers
vinden wij belangrijk. Zij zijn opvoedings- en
ervaringsdeskundigen.

Kernwaarden IKC Middelsee
Ontwikkeling, duurzaamheid en het kind centraal
in alle leeftijdsgroepen (0-14 jaar) zijn de kernwaarden van het nieuw te ontwikkelen IKC Middelsee.
De kinderen en professionals leren en ontwikkelen
betekenisvol vanuit de principes van Rosenshine.
Er wordt handelings- en oplossingsgericht gewerkt
waarbij een veelzijdig aanbod wordt gecreëerd
voor iedereen.
Vanuit de kernwaarde duurzaamheid is er oog
voor de wereld om ons heen, wordt gezond leven
gestimuleerd en is er veel aandacht voor stevig
burgerschap. Professionalisering van medewerkers
is gericht op brede inzetbaarheid. Het IKC wordt
gehuisvest in een nieuw klimaatvriendelijk gebouw.
Het kind wordt centraal gesteld door ze zichtbaar
te laten groeien met de juiste begeleiding passend
bij het kind, vanuit een doorlopende ontwikkelingslijn wordt gezamenlijk afgestemd op ontwikkelen onderwijsbehoeften. We werken met dagarrangementen en deels met flexibele vakanties.
De dagarrangementen worden met samenwerkingspartners breed samengesteld.

Voor de inrichting van de organisatie is er gekozen
voor een stevige en hechte samenwerking tussen
beide organisaties waarbij PCBO Leeuwarden e.o.
de directeur benoemt. Dat betekent dat vanuit
Sinne een leidinggevende wordt aangesteld die
verantwoordelijk is voor de dagelijkse (hiërarchische) aansturing van de kinderopvang.
De realisatie van het gebouw is gepland in het
tweede kwartaal van 2023. Wij koersen op het
openen van IKC Middelsee zo snel als mogelijk na
de opleveringsdatum. In de periode voorafgaand
aan de opening zal de directeur met name
betrokken zijn in het realiseren van de organisatie
van het IKC, dit in nauwe samenwerking met
Sinne Kinderopvang.

