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De Werf: samen één

Van links naar rechts geven Gixintely Molina (10 jaar), Sannam Gholamsedig (9), Hashmat
Faqiri (10), Sila Pasaoglu (7) en Reyyan Sakarya (7) van De Werf uitleg tijdens een
kinderpersconferentie. FOTO Marc Pluim

De Werf: samen één
ARNHEM
Eerste Arnhemse kindcentrum in MFC Presikhaven
BERENDIEN TETELEPTA
De Werf. Dat is de naam van het eerste Arnhemse kindcentrum. Gisteren vierden de Annie M.G.
Schmidtschool en de OLV van Lourdesschool dat zij vanaf nu in het multifunctioneel centrum
(MFC) Presikhaven officieel samen één zijn.
Van concurrentie tussen de 'Annie M.G. Mietjes school', zoals de een door de ander werd
genoemd, en de 'OLV van Losersschool' is al jaren geen sprake meer. Beide scholen huizen al zes
jaar in het MFC. Sinds anderhalf jaar hebben de scholen (de één katholiek en de ander openbaar,
beide met veel allochtone kinderen) al dezelfde directeur, Karin Albers.
De Werf is een openbaar kindcentrum zonder religieuze voorkeur. De katholieke Lourdesschool
laat daarmee haar identiteit achter. Albers: "Dat voelt niet zo. De ouders en leerkrachten kunnen
zich heel erg vinden in de nieuwe identiteit, die zij samen opstelden. Vanuit de Lourdesschool
werd bijvoorbeeld gevraagd om vieringen in stand te houden. Samenkomsten met een thema,
zoals 'respect' of 'samen'."
Vanaf volgend schooljaar viert De Werf met de kinderen Sinterklaas, Kerstmis, carnaval én het
Suikerfeest. "Bij iedere viering wordt iets over de achtergrond van het feest verteld. Het is
belangrijk dat kinderen weten waar de diverse feesten voor staan."
Ook Skar Kinderopvang en Rijnstad Kinderwerk horen bij De Werf. Vanaf tweeënhalf jaar kunnen
kinderen beginnen in een startgroep. Het onderwijs van de peuters loopt op de basisschool door in
dezelfde lijn. "We denken niet in de klassieke schooltijden", zegt Albers. "Op school en na school
leren, lopen in elkaar over. We bieden tot ver in de middag activiteiten aan. Muziek, sport,
huiswerkbegeleiding en plusklassen. Omdat we samenwerken, is van alles mogelijk."
De buitenschoolse opvang is niet in het kindcentrum. Leerlingen die na de activiteiten van
Kinderclubs nog opvang nodig hebben, worden opgehaald met een bakfiets en naar een andere
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locatie gebracht. "Dat zouden we liever ook bij ons in huis hebben, want er staan nog ruimtes leeg.
De gemeente wil dat nu niet, het is een geldkwestie. Maar wie weet wat de toekomst brengt."
Omdat we samenwerken, is van alles mogelijk
Karin Albers, directeur
Bron: De Gelderlander, 2 juni 2016
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