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Laterna Magica is een Kindergemeenschap op IJburg, een IKC voor kinderen in de leeftijd van
0 tot 13 jaar. LM bestaat sinds 2007 en opende in november 2011 een nieuw gebouw.

Brede School. IKC. Expertise. Advies.
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Integrale Kindcentrum.
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Medezeggenschap- KC-raad

Kinderen krijgen inzicht in hun ontwikkeling en kiezen

Laterna Magica heeft wat betreft de medezeggenschap
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Dit heeft
geresulteerd
in een
reglement en een ontwerp van een KC-raad, waarin
de medezeggenschapsraad van het onderwijs en de
oudercommissie van de kinderopvang samengaan.
Meer over de KC-raad kunt u hier teruglezen.
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Laterna Magica ontving een bijzonder goede beoordeling
van de onderwijsinspectie in juni 2014.
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Centraal in brede samenwerking

Voor de toekomst, voor kinderen

Onderwijs. Kinderopvang. Samen.

