
             
 

 

Informatiebrief voor de scholen/schoolbesturen (medewerkers/ouders/verzorgers) en 

kinderopvangorganisatie Humankind (medewerkers/ouders/verzorgers) 

 

Op weg naar het IKC Gendringen! 

In de afgelopen periode hebben de schoolbesturen Essentius en Accent Scholengroep (besturen van respectievelijk 

de Christoffelschool en basisschool De Hoeksteen), Kinderopvangorganisatie Humankind en de gemeente 

onderzocht op welke manier de huisvesting van de bestaande scholen kan worden verbeterd. Diverse scenario’s zijn 

bekeken. De conclusie is dat gezamenlijke nieuwbouw het beste aansluit bij onze ambitie van een integraal 

kindcentrum (IKC).  

 

Locatie van de nieuwbouw 

De huidige locatie van de Christoffelschool heeft de voorkeur voor de bouw van het nieuwe IKC . De verwachting is 

dat nieuwbouw hier sneller haalbaar is dan op andere locaties omdat gebouwd wordt binnen het bestaande 

bestemmingsplan. Dit is een belangrijke voorwaarde  voor onze scholen en de kinderopvang.  

 

Wat is een Integraal Kindcentrum (IKC)? 

Een IKC is een voorziening waarin de betrokken instellingen intensief samenwerken om te zorgen voor goede 

overgangen tussen kinderopvang en basisonderwijs. Dit gebeurt  o.a. door de ontwikkeling van zogenaamde 

doorlopende leerlijnen.   

 

Het komende half jaar moet het IKC een concreter gezicht krijgen 

Wat willen we samen bereiken in het IKC? Wat willen we betekenen voor elkaar én de omgeving? Hoe gaan we met 

elkaar samenwerken? Welke huisvesting is daarvoor nodig? Waar gaan de leerlingen naar toe tijdens de bouw? 

Welke eisen stelt het aan de omgeving zodat sprake is van een goede en veilige bereikbaarheid van zowel 

omwonenden als ouders en kinderen van het IKC? En wat gaat het IKC kosten? Deze en andere vragen gaan we 

als scholen, kinderopvang en gemeente de komende maanden gezamenlijk beantwoorden.   

 

Hoe gaat het dan verder? 

Het is de bedoeling dat de verdere planvoorbereiding  plaatsvindt in het eerste halfjaar van 2021 zodat voor de 

zomervakantie 2021 de gemeenteraad een besluit kan nemen over de nieuwe gezamenlijke bouwopgave voor de 

Christoffelschool, De Hoeksteen en Humankind.   

 

We houden  u over de ontwikkeling van het IKC vanzelfsprekend op de hoogte. Maar schroomt u ook niet vragen 

aan ons te stellen. Wij kijken in elk geval uit naar nieuwe gezamenlijke huisvesting voor onze kinderen en 

medewerkers. We zien het als een prachtige mogelijkheid een eigentijdse en toekomstgerichte speel-, ontdek-, leer- 

en werkomgeving te creëren zodat onze kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.  

 

Gendringen, 17 december 2020, 

 

Marieke Overduin, wethouder Onderwijs gemeente Oude IJsselstreek 

Albert Sluiter, directeur-bestuurder Essentius 

Peter Putman, voorzitter College van Bestuur Accentscholengroep 

Ans Romeijn, regiodirecteur Humankind 



             
 

 

 


