
Spelen, leren, ontwikkelen en ontmoeten in het groen!

In Meerstad, een van de mooiste en groenste stadsdelen van de gemeente 

Groningen, vind je vanaf augustus 2020 Groenewei! Groenewei is een Integraal 

KindCentrum dat onderwijs en opvang biedt aan kinderen van 0 tot 13 jaar. 

Onderwijs en 
kinderopvang 
onder één dak



IKC Groenewei
IKC Groenewei is een plek waar kinderen van 0 tot 13 jaar kunnen spelen en leren onder één dak. 
We bieden kinderdagopvang, onderwijs en buitenschoolse opvang gezamenlijk aan. De pedagogisch 
medewerkers van SKSG en leerkrachten van Openbaar Onderwijs Groningen werken samen aan de 
ontwikkeling van ieder kind. Op een zelfstandige, moderne manier, waarin we het geleerde ook 
zoveel mogelijk in praktijk brengen.

Onze visie op ontwikkeling en onderwijs
Het plezier van kinderen bij het spelen en leren staat voorop. Veiligheid, vertrouwen, verbondenheid 
en uitdaging zijn daarbij onze belangrijkste uitgangspunten. Op IKC Groenewei:
•  ontwikkelen kinderen zich in persoonlijke en sociale vaardigheden;
•  groeien en ontwikkelen kinderen door inzicht in hun eigen voortgang, talenten en leerpunten;
•  vormen en vergroten kinderen hun kennis en vaardigheden die ze nodig hebben voor de toekomst.

Het kinderdagverblijf, de school en buitenschoolse opvang komen samen in IKC Groenewei.  
We werken met één directeur, vanuit één gedeelde visie en onze medewerkers van de kinderopvang 
en school vormen één team. Groenewei is een prachtige samenwerking tussen Openbaar Onderwijs 
Groningen en SKSG. Onze medewerkers geven elk vanuit hun eigen professionaliteit een 
doorlopende impuls aan de gemeenschappelijke visie op de ontwikkeling van uw kind. 

Voor iedereen van 0 tot 13 jaar!
Wij bieden onderwijs en opvang in een naadloos concept voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Baby’s 
(vanaf 6 weken) en jonge kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs met leeftijdsgenoten. Peuters 
en kleuters ontmoeten elkaar regelmatig, waardoor de verschillende fases op een natuurlijke 
manier in elkaar overlopen. Peuters die toe zijn aan meer uitdaging kunnen vast kennismaken 
met de kleuterklas. Kinderen kunnen zich zo op hun eigen tempo ontwikkelen en de overgang 
naar de basisschool verloopt soepel. Ook belangrijk: ze blijven samen met hun vriendjes en 
vriendinnetjes van de kinderopvang.



Kinderen vanaf 4 jaar volgen regulier onderwijs
Leerlingen werken met hun leerkracht in hun eigen stamgroep, op een vaste plek rond het 
leerplein. Naast rekenen en taal krijgen kinderen een rijk aanbod op het gebied van 
wereldoriënterende en culturele vakken en ontwikkelen ze vaardigheden in samenwerken, 
zelfstandigheid, eigenaarschap, planmatig werken en reflectie. Ook bewegend leren krijgt bij ons 
veel aandacht. Iedere leerkracht heeft een eigen vakspecialisme waardoor we een breed lesaanbod 
van hoge kwaliteit leveren. 

Teamonderwijs Op Maat (TOM)
Groenewei werkt met Teamonderwijs Op Maat, een integrale aanpak 
waarmee we verandering en vernieuwing kunnen realiseren. Het  
geeft invulling aan eigentijds onderwijs met meer individuele  
aandacht voor leerlingen door een gemotiveerd en inspirerend  
onderwijsteam. Kinderen worden gestimuleerd tot betekenisvol  
en actief leren. Ons onderwijs is gericht op duurzaamheid, vitaliteit  
en bewegen. Creativiteit, digitale vaardigheden, samenwerken en  
kritisch denken zijn belangrijk. Het leren speelt zich grotendeels af  
op instructieplekken, leerpleinen en in de omgeving van Groenewei.

Buitenschoolse Opvang brengt de les in praktijk
Kinderen kunnen op werkdagen terecht op Groenewei vanaf 07.00 uur tot 18.30 uur. Voor en na school 
zijn kinderen welkom op de buitenschoolse opvang. Daar gebeurt van alles: spelen, sport, cultuur. En 
dat allemaal samen met vriendjes en vriendinnetjes! Omdat de collega’s van de opvang en het onderwijs 
samenwerken, ontstaan er nieuwe mogelijkheden. De activiteiten van de buitenschoolse opvang, 
vormen een aanvulling op de thema’s in de klas. Kinderen die les gehad hebben over de natuur, 
gaan naar buiten om in de natuur knutselmateriaal te verzamelen. Gaat het in de les over sport? 
Dan kunnen leerlingen na de lesdag lekker zelf sporten. Omdat we ook samenwerken met andere 
organisaties, hebben we een breed aanbod aan activiteiten. Groenewei is ondernemend!

De 
inzet van 
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TOM



Zo ziet de week op Groenewei eruit

Nieuwbouw
Tot augustus 2022 is Groenewei tijdelijk 
gehuisvest aan de Texelaar 33, naast het terrein 
waar ons nieuwe onderkomen gebouwd wordt.  
Dit nieuwe gebouw wordt helemaal ingericht 
naar onze missie en visie met mooie leerpleinen 
zodat kinderen van 0 tot 13 jaar zich op hun  
eigen tempo kunnen ontwikkelen. 
Zie hiernaast de situatieschets van de inrichting 
van de omgeving van de tijdelijke huisvesting 
van IKC Groenewei.

Nieuwsgierig geworden? 
Neem voor meer informatie contact op met Wieke Zondervan, de directrice van IKC Groenewei,  
via w.zondervan@o2g2.nl. Met vragen over de kinderopvang kunt u terecht bij klantadvies van 
SKSG via 050-3171390. Medio april vind je meer informatie op ikcgroenewei.nl.  

Maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

Vroege voorschoolse opvang*  7.00  -  7.30  7.00  -  7.30  7.00  -  7.30  7.00  -  7.30  7.00  -  7.30

Voorschoolse opvang  7.30  -  8.30  7.30  -  8.30  7.30  -  8.30  7.30  -  8.30  7.30  -  8.30

Onderwijs  8.30  -  11.30  8.30  -  11.30  8.30  -  12.45  8.30  -  11.30  8.30  -  12.45

TMO-keuzeactiviteit *  11.30  -  12.30  11.30  -  12.30  11.30  -  12.30

Onderwijs  12.30  -  15.00  12.30  -  15.00  12.30  -  15.00

Naschoolse opvang  15.00  -  18.00  15.00  -  18.00  12.45  -  18.00  15.00  -  18.00  12.45  -  18.00

Verlengde naschoolse opvang*  18.00  -  18.30  18.00  -  18.30  18.00  -  18.30  18.00  -  18.30  18.00  -  18.30

* Net als de voor- en naschoolse opvang, wordt de tussen de middag-opvang (TMO) geregeld door SKSG. Elke leerling 
neemt na de lunch deel aan een keuzeactiviteit, hieraan zijn kosten verbonden. Een vast team van pedagogisch 
medewerkers en vakdocenten begeleiden de leerlingen bij deze activiteit. Voor de vroege voorschoolse opvang en de 
verlengde naschoolse opvang geldt dat dit buiten het reguliere opvangcontract valt en dat daar aanvullende kosten  
voor in rekening worden gebracht. 
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