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Kindcentrum Theresia in Eindhoven is sinds half 2014 ambassadeur van het Landelijk Steunpunt.
Theresia heeft twee contactpersonen: Angelique Sterken, IKC-adviseur binnen Kinderopvang Korein, en
Brede
School.
Expertise. Advies.
Wim Dekkers,
directeur
vanIKC.
het kindcentrum.
Kindcentrum Theresia in Eindhoven heeft ongeveer 300

en sociale en culturele vaardigheden. Daarnaast is het

leerlingen en is gevestigd in het centrum van Eindhoven.

opvallend dat kinderen in groep 1 al Engelse lessen krijgen.

Theresia is het eerste kindcentrum in Eindhoven en nog

Naast de 21st century skills, spelen ook de leerprincipes

volledig in ontwikkeling.
Bij het integraalCongressen.
kindcentrum Advies.
van Feurstein een belangrijke rol.
Kennis. Netwerken.
zijn niet alleen het onderwijs en de kinderopvang, maar
ook bijvoorbeeld sportactiviteiten op de behoeften van de

Talentontwikkeling

kinderen afgestemd. Binnen Theresia werken verschillende

Verder besteedt Theresia veel aandacht aan de sociaal-

organisaties samen. SKPO (Stichting voor Katholiek en

emotionele ontwikkeling van kinderen. “Concreet komt dit

Protestants-Christelijk
Onderwijs),
kinderopvang,
Centraal
in bredeKorein
samenwerking

erop neer dat wij de bevordering van hun zelfstandigheid,

het Centrum voor POP en Jazz Eindhoven en Sportformule

hun weerbaarheid en hun afstemming op de omgeving

Eindhoven. De school heeft in Wim Dekkers een goede

hoog in het vaandel hebben staan. Een eerlijke, open

directeur die op een duidelijke manier sturing geeft,

en kindvriendelijke sfeer is daarvoor onontbeerlijk.”

heldere keuzes maakt en een sterk personeelsbeleid voert.

Daarnaast heeft Theresia talentontwikkeling van de

Er zijn drie teams: 0-6 (inclusief het kinderdagverblijf en de

kinderen tot één van haar doelen gesteld. Kinderen die

peuterspeelzaal), 6-10 (inclusief de buitenschoolse opvang)

bijzondere talenten vertonen op het gebied van sport of

en 10-12 (inclusief de tussenschoolse opvang).

cultuur krijgen van Theresia de ruimte om deze ontplooien.

Voor de toekomst, voor kinderen

Leerlingen kunnen vrijstelling krijgen voor (delen van de)

21st century skills

lestijd. Meer informatie over het beleid wat betreft de

Bij Theresia worden baby’s, peuters, kleuters en kinderen

toptalenten vindt u op deze pagina: www.kctheresia.nl/

Onderwijs.
Kinderopvang.
van 0 tot 12 jaar
gevolgd in één
ontwikkelingslijn. Samen.
De

toptalenten-sport-en-cultuur.  

21st century skills staan daarbij centraal. Dekkers stelt:
“We gaan voor een brede ontwikkeling in de toekomst.
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Medezeggenschap
Alle scholen in Nederland hebben een medezeggenschapsraad en kinderopvangorganisaties werken met
een oudercommissie. In dit orgaan kunnen ouders en

Centraal in brede samenwerking

personeelsleden meepraten. Maar omdat het onderwijs op
Theresia zo intensief samenwerkt met de kinderopvang, is
er één orgaan gekozen, de zogenoemde Kindcentrumraad
(KCR). Deze KCR denkt en praat mee over alles wat met
Theresia te maken heeft. De directie bespreekt ieder
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van Theresia vindt u op de website van de school:
www.kctheresia.nl/kc-raad. Kindcentrum Theresia
in Eindhoven
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