
 

 

PERSUITNODIGING  
 
Ondertekening samenwerkingsovereenkomst onderwijs en kinderopvang  
Ridderkerk: 10 oktober 2013   
De besturen van de Ridderkerkse scholen en kinderopvangorganisaties slaan de handen ineen. 
Ze streven naar een optimale doorgaande lijn die een goede basis biedt voor de ontwikkeling van 
ieder kind in Ridderkerk. Goed gefundeerde samenwerking en afstemming tussen kinderopvang 
en onderwijs zijn dan cruciaal. De bestuurders van de kinderopvangorganisaties, het 
basisonderwijs en het voortgezet onderwijs in Ridderkerk bekrachtigen de samenwerking op  
10 oktober 2013; zij ondertekenen dan onder toeziend oog van wethouder van onderwijs Arie 
den Ouden, de samenwerkingsovereenkomst. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te 
zijn.   
 
Wat  Officiële ondertekening samenwerkingsovereenkomst kinderopvang en  

onderwijs Ridderkerk 
Wanneer Donderdag 10 oktober 2013 om 10:15 uur 
Waar  SBO De Burcht, Mozartstraat 180 A, 2983 AK  Ridderkerk 
 
Bestuurders kinderopvang 

Yes! Kinderopvang    Eva Klein 
  Stichting Kinderopvang Ridderkerk  Monique Elsewaard   
  Kinderopvang Sport & Welzijn   Twan Theelen 
  Kinderopvang De Bron    Bestuurder 
  Kinderopvang Da’s pas leven   Bestuurder 
  Kinderopvang Mundo    Bestuurder 
  Kinderopvang Nokik    Bestuurder 
  Hadassa Kinderopvang    Bestuurder 
  primair onderwijs 
  Stichting 3Primair    Berry Verwijmeren 
  Stichting PCOAZ    Ad Vos 
  Stichting PCPO Barendrecht/Ridderkerk Ad Dogger 
  Ver. tot verstrekken van onderwijs op  

Gereformeerde grondslag   Bestuurder 
Ver. voor Chr. Basisonderwijs ‘Laat de  
kinderen tot mij komen’    Bestuurder 

  GPOWN     Bestuurder 
  RVKO      John Verdaasdonk 
  voortgezet onderwijs 
  OZHW      Louis de Haan 
  CVO Rotterdam     Bestuurder 
Genodigde Wethouder van onderwijs   Arie den Ouden  
 
Informatie Eva Klein, directeur-bestuurder Yes! Kinderopvang 
  e.klein@yeskinderopvang.nl of 06 - 20832726  
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PERSINFORMATIE/-BERICHT - plaatsing vanaf 10 oktober 
 
Samenwerking onderwijs en kinderopvang Ridderkerk bekrachtigd 
In Ridderkerk slaan de scholen en kinderopvangorganisaties de handen ineen. Ze willen goed 
samenwerken omdat dit belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Samen 
behartigen ze de belangen van kinderopvang, basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Ze 
stimuleren de samenwerking en zoeken afstemming met elkaar, met de gemeente en met andere 
organisaties die betrokken zijn bij de Ridderkerkse jeugd. Hierdoor ontstaat er een optimale 
doorgaande lijn die ervoor zorgt dat ieder kind in Ridderkerk zich als individu en als onderdeel 
van de samenleving kan ontwikkelen. De bestuursleden van 17 organisaties hebben hier op 10 
oktober – in het bijzijn van wethouder van onderwijs Arie den Ouden - hun handtekening onder 
gezet.  
 
De ondertekenaars zijn verenigd in het Besturenoverleg Ridderkerk (BOR). Hierin zijn de 
Ridderkerkse kinderopvangorganisaties (Yes! Kinderopvang, Stichting Kinderopvang 
Ridderkerk, Kinderopvang S&W, Kinderopvang De Bron, Kinderopvang Da’s pas leven, 
Kinderopvang Mundo en Kinderopvang Nokik), het primair onderwijs (Stichting 3Primair, 
Stichting PCOAZ, Stichting PCPO Barendrecht/Ridderkerk, Vereniging to het verstrekken van 
onderwijs op Gereformeerde grondslag, Vereniging voor Chr. Basisonderwijs ‘Laat de kinderen 
tot mij komen’, GPOWN en RVKO) en het voortgezet onderwijs (OZHW en CVO Rotterdam) 
vertegenwoordigd. Tevens schuift het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) regelmatig aan bij 
het BOR in het kader van specifieke expertise over bepaalde onderwerpen.      
 
Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst bekrachtigen de scholen en 
kinderopvangorganisaties in Ridderkerk het gezamenlijke uitgangspunt dat ze zich inzetten voor 
betere jeugd- en onderwijsvoorzieningen die meer met elkaar samenhangen. De organisaties 
vinden dit belangrijk voor de Ridderkerkse jeugd en voor het onderwijs in Ridderkerk. De 
samenwerking legt een belangrijke basis voor de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind in 
Ridderkerk.            
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