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Onderwijs   

Dagopvang  

Peuteropvang/Voorschool 

Buitenschoolse opvang 



Welkom bij IKC Tuindorp 
Een locatie omgeven door groen, waar onderwijs en opvang samenkomen. 

“Dagelijks leerplezier!” 

Schoolbestuur Asko en kinderopvangorganisatie Eigen&Wijzer ontwikkelen 

samen IKC Tuindorp (voorheen basisschool de Satelliet). Binnen het  

kindcentrum bieden wij op één locatie onderwijs en opvang aan kinderen van 

2-13 jaar. 

Samen leven, samen leren, samen doen! 

Binnen IKC Tuindorp, gelegen in Tuindorp-Oostzaan, aan de rand van  

Amsterdam, omgeven door groen en ruimte, werken wij aan een vreedzaam 

IKC. Generatie na generatie weet onze school te vinden en daarnaast tal van  

“Nieuwe Noorderlingen”, omdat wij waarde hechten aan regels en structuur. 

Wij besteden aandacht aan: 1. Actief burgerschap, door mee te doen aan  

maatschappelijke projecten 2. Onze lessen Vreedzame school en de sociale  

cohesie 3. Het programma van Discussiëren Kun Je Leren. 

 

“Leerlingen  
  beslissen mee in  
  de kinderraad” 

Openingstijden 

Het IKC is geopend van  07:30-18:30 uur.  

 

Onderwijs: maandag tot en met vrijdag van 08:30 - 14:15 uur.  

 

Buitenschoolse opvang: maandag tot en met vrijdag van 07:30u tot 08:30u en van 

einde schooltijd tot 18:30u. Van 11:30u tot 13:30u begeleiden de pedagogisch  

medewerkers de kinderen tijdens hun pauze. Tijdens schoolvakanties en  

studiedagen is de buitenschoolse opvang de hele dag open.  

 

   Peuteropvang/Voorschool 2-4 jaar: 39 weken per jaar, maandag 

   tot en met vrijdag, van 08:30 tot 14:00uur.  

 

   Kinderopvang 0-4 jaar: 52 weken per jaar, maandag tot   

   en met vrijdag,  van 07:30 tot 18:30 uur.  

 

Eigen&Wijzer denkt met u mee welk opvangpakket het best bij uw situatie past. 

Voor meer informatie kijkt u  op www.ikctuindorp.nl  

 

 

Dit draagt ertoe bij dat onze kinderen zich binnen een 

veilige omgeving kunnen ontwikkelen tot sociale,  

culturele burgers. Zij leren vanuit ervaring hoe zij zich 

binnen de wereld kunnen bewegen.  Wij vinden het 

belangrijk dat onze kinderen kennis, vaardigheden en 

houdingen verwerven in ons IKC. 



 

“Samen bouwen 

      aan de 

          toekomst” 

Peuteropvang/Voorschool 

Vanaf 2 jaar zijn kinderen welkom bij de Voorschool. Wij volgen het Ko-totaal 

VVE programma met een vast dagritme. Kinderen met een VVE indicatie  

krijgen extra zorg. Onze pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen 

bij het ontwikkelen van hun spraak, taal, motoriek en talenten. De groepen zijn 

huiselijk ingericht en bieden speelmateriaal wat aansluit bij de leeftijd en  

ontwikkeling van de kinderen. Het peuterspel binnen op de groep en buiten in 

de avontuurlijke tuin, speelt hierbij een belangrijke rol, want spelen is leren. Uw 

kind wordt voorbereid op het basisonderwijs en op een fijne doorstroming  

binnen ons IKC.  

 

    Dagopvang 

    Bij de dagopvang stimuleren onze pedagogisch medewerkers de 

    ontwikkeling van kinderen van 0 – 4 jaar op het gebied van taal, 

    spraak, denken, motoriek, spel en sociaal-emotionele  

    vaardigheden. De ruimten zijn zo ingericht dat kinderen worden 

uitgedaagd te spelen en te ontdekken. Spelen en bewegen in de gezonde  

buitenlucht vinden wij erg belangrijk. Bij 4 jaar is uw kind klaar voor de overstap 

naar het onderwijs, binnen het vertrouwde IKC.   

 

Buitenschoolse opvang en naschoolse activiteiten voor alle kinderen 

Bij de buitenschoolse opvang vangen wij kinderen op in de leeftijd van 4 – 13 

jaar. De kinderen kunnen bij ons ontspannen, spelen en deelnemen aan  

uitdagende activiteiten en workshops.  

Binnen het IKC werken de medewerkers intensief samen. De kinderen worden 

opgevangen in een vertrouwde omgeving, zien dezelfde gezichten in de 

school, worden op dezelfde wijze aangesproken en krijgen activiteiten  

aangeboden die past bij wat ze leren op school en bij hun eigen interesse en 

behoefte.  

We werken met kinderparticipatie. Kinderen denken mee over de workshops 

die zij graag willen volgen en talenten die zij willen ontwikkelen. Zo staan er  

kookworkshops, creatieve workshops (3D printen, filmen voor een green 

screen, theater, graffiti) en workshops bij winkeliers (bakker, kapper,  

supermarkt) of verenigingen op het programma. Ook kinderen die niet naar 

de BSO gaan kunnen deelnemen aan naschoolse activiteiten. 

Tijdens de schoolvakanties bieden we de kinderen een uitdagend  

vakantieprogramma. We gaan er geregeld op uit naar de natuurtuin,  

een park, boerderij, museum of (indoor) speeltuin.  

Kinderen ervaren het ultieme vakantiegevoel! 

 

 

 

 “Wij zijn een    

  vreedzame school” 



 

“Wij zijn een  

    sport-actieve  

       school” 

“Eén locatie voor 

  onderwijs en opvang” 

Sport-actieve school 

IKC Tuindorp is officieel een sport-actieve school. Wij beschikken over een 

eigen gymnastieklokaal, 3 prachtige speelpleinen en we hebben de  

sportvelden in onze ‘achtertuin’. Alle leerlingen krijgen gym van een  

vakleerkracht. Leerlingen nemen deel aan voetbal- en handbaltoernooien en 

sportdagen. Ook zijn er naschoolse sportactiviteiten 

 

Vreedzame school 

IKC Tuindorp is een ‘Vreedzame school’. We bieden kinderen een veilig  

schoolklimaat en hanteren een anti-pestbeleid. Het IKC vormt een belangrijk  

onderdeel van de Vreedzame Wijk Tuindorp.  

 

Voorschool en VVE  

In samenwerking met de gemeente Amsterdam biedt het IKC voorzieningen 

op het gebied van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Voor meer informa-

tie kunt u terecht bij de Gemeente of contact opnemen met Eigen&Wijzer:  

info@eigen-en-wijzer.nl, 035-5826035. 

Doorgaande leer– en ontwikkellijn 

Leerkrachten en pedagogisch medewerkers werken samen als een team en  

bieden onderwijs en opvang aan vanuit één pedagogische visie. Hierbij staat 

een doorgaande leer- en ontwikkellijn, (talent) ontwikkeling en het  

levensgeluk van kinderen, medewerkers en ouders centraal. Leerkrachten,  

pedagogisch medewerkers en ouders bouwen samen aan de toekomst voor 

de kinderen. Voor kinderen zijn alle gezichten vertrouwd. 

Ontwikkeling 

IKC Tuindorp biedt de beste basis voor uw kind. Wij zijn een ambitieuze 

school, kennisverwerving is essentieel, we hebben hoge verwachtingen van  

   leerlingen en zetten in op goede resultaten.  

   De ontwikkeling van ieder kind  staat daarbij centraal. Dit 

   geldt niet alleen voor schoolresultaten maar ook voor  

   talenten op andere competenties. Kinderen worden  

   uitgedaagd deze te ontwikkelen door het aanbieden van 

een breed scala aan activiteiten en uitjes (schoolreisje, (zeil)kamp, schaatsen, 

skaten, cultuur, toneel, handvaardigheid, bibliotheek en schooltuinen).  

Wij streven naar dagelijks leerplezier door leerlingen aan te moedigen en te 

belonen. 

 


