
Ontwikkeling  van  het 

kindcentrum  voor  kinderen  

van  0 - 12  jaar
Kindcentrum ’t Groenland wil een brede 
basis bieden voor de ontwikkeling 
van 0-12 jaar. Er is vraag naar opvang 
in het nieuwe gebouw aan de Van 
Berumstraat 2. De school kan zich op 
deze wijze profileren onder de rook van 
de stad Groningen. De realisatie van 
de doorgaande lijn in de ontwikkeling 
van kinderen vraagt om intensieve 
samenwerking tussen opvang en 
onderwijs. 

Doorgaande  lijn  in  de 

ontwikkelingslijn  van  leerlingen 

en  het  volgen  daarvan
De doorgaande ontwikkeling van 
kinderen vraagt om een eenduidig  
en praktisch systeem om dit te volgen.  
’t Groenland zal Klasseplan 
implementeren.

Doorgaande  lijn  in  

Mediawijsheid
Kindcentrum ’t Groenland maakt gebruik 
van de nieuwste digitale hulpmiddelen. 
In de onderbouw maken we gebruik van 
het digikeuzebord en vanaf groep 5 heeft 
elk kind een eigen Ipad. We gaan de 
komende jaren een doorgaande leerlijn 
digitale vaardigheden ontwikkelen, 
waarin ook nadrukkelijk aandacht is voor 
mediawijsheid. We willen verstandig 
omgaan met de digitale wereld en 
kinderen hierin wegwijs maken.  
‘t Groenland volgt een twee-jarig  
traject met Basicly.

Doel: Samenwerken  
en verbinding

Doel: Groei en ambitie Doel: Toekomst- 
gerichte vaardigheden 

Aandacht  voor  persoonlijk  leren 

en  talenten
Kindcentrum ’t Groenland vindt het 
belangrijk dat kinderen ontdekken 
waar hun talenten liggen. Naast de 
basisvakken bieden we de kinderen 
ateliers aan waarin zij hun eigen keuzes 
kunnen maken. Deze ateliers moeten 
nog zo optimaal mogelijk ingericht 
worden, hierbij wordt ook gekeken naar 
de expertise van teamleden, ouders en 
dorpsgenoten.

Doel: Eigenaarschap

De  ontwikkeling  van  groen 

onderwijs
De uitstraling en inrichting van het 
gebouw en de buitenomgeving van 
kindcentrum ’t Groenland stimuleren 
een natuurlijke manier van spelen en 
leren. Het buitenonderwijs zal verder 
uitgewerkt worden in de komende jaren.

Doel: Groei en ambitie
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