
Taalschakelklas De TiNtaan, sinds 2006
gehuisvest in De Flint, is bedoeld voor kleu-

ters die de Nederlandse taal (nog) niet goed beheersen.
TiNtaan staat voor Tijdelijk intensief Nederlands
taalonderwijs aan nieuwkomers. In Deventer zijn er
op 3 locaties taalschakelklassen van De TiNtaan.

Goede samenwerking
Net als de peuterspeelzaal Pebbles is de taalschakelklas al jaren
gehuisvest in het gebouw van De Flint. Er is een goede samen-
werking tussen de scholen en de peuterspeelzaal. Als een
peuter van de peuterspeelzaal afgaat en de Nederlandse taal
nog niet goed beheerst, wordt hij	zij - in overleg met de ouders -
eerst een jaar in de taalschakelklas geplaatst. Daarna stroomt
het kind door naar regulier basisonderwijs, bijvoorbeeld De Flint
of De Steenuil. Binnen Kei13 blijft deze goede samenwerking
dan ook behouden.

Een jaar vol taal
Onze leerlingen komen een jaar lang in
een ‘taalbad’ terecht. Ze leren Neder-
landse woorden aan de hand van
thema’s die aansluiten op het dagelijks
leven. De klassen zijn klein met max.

15 leerlingen. Er is een leerkracht en een onderwijs-assistent.
Door die kleinschaligheid, onze werkwijze en speciale les-
methode, leren de kinderen in een jaar tijd meer Nederlandse
woorden dan in groep 1 van een reguliere basisschool. Het les-
programma is verder hetzelfde; denk aan rekenen, muziek,
drama en handvaardigheid. Alleen bij ons wordt alles overgoten
met een ‘saus’ van taal, taal en nog eens taal.

Meer weten? Kijk op www.detintaan.nl
Kei13 - Wezenland 582 - 7415 JM Deventer

T 06 - 134481�2 - info@detintaan.nl

De �i�taan

De "eer �a lan, vader van Ku�ra
�oudleerling sc"akelklas� en
�mir"an �leerling sc"akelklas�:

Dik tevreden
Ik ben dik tevreden over het jaar dat
Kubra in de schakelklas zat. Daarvoor

sprak ze niet zo goed Nederlands. Toen ze in de scha-
kelklas kwam merkten we na een paar maanden al het
verschil. Ook tantes en ooms, merkten dat Kubra
steeds meer zinnen ging maken. Bij Emirhan horen we
nu hetzelfde: zijn zinnen in het Nederlands worden
steeds langer.

“

��� er gaat
een *ereld

voor je
open�

Zorg moet dichtbij zijn. Als regionale
thuiszorgorganisatie zijn we in Kei13

vlak bij u in de buurt. Dat geeft u en ons een goed ge-
voel. Dat blijkt ook uit de hoge scores van onderzoeken
naar de waardering van onze cli?nten en medewerkers.

Consultatiebureau in Kei13
U wilt uw kind zo goed mogelijk verzorgen en opvoeden. Het
consultatiebureau in Kei13 kan u daar bij helpen. Bijvoorbeeld
door te kijken of uw kind zich gezond ontwikkelt en door de
noodzakelijke inentingen te geven. Maar ook door advies te
geven, uw vragen te beantwoorden en cursussen aan te bieden.
Zo nodig verwijzen onze medewerkers door naar specialisten
voor verder onderzoek of behandeling. Op het nieuwe
consultatiebureau hebt u te maken met de assistente, de arts
en de jeugdverpleegkundige.

Jeugdgezondheidszorg
Tot uw kind vier jaar is, heeft u regelmatig met de Jeugd-
gezondheidszorg te maken. Dat begint al in de eerste week na
de geboorte van uw kind, met de gehoortest en de hielprik bij u
thuis. In de tweede week komt de jeugdverpleegkundige bij u
langs voor een kennismaking en een uitnodiging voor het
eerste bezoek aan het consultatiebureau.

Schoolmaatschappelijk werk
Het Schoolmaatschappelijk werk vervult een brugfunctie tussen
school en ouders. We kunnen in gesprekken met u en uw
kinderen problemen verhelderen of verder onderzoek doen,
zodat een eventuele verwijzing soepel verloopt. Het School-
maatschappelijk werk kan daarmee een belangrijke bijdrage
leveren aan goede zorg. In Kei13 is er een vaste maatschappelijk
werker die voor ouders het aanspreekpunt is.

	arinova

Leeuwenkuil kunstencentrum
organiseert lessen en cursus-
sen in theater, dans, muziek,
zang, beeldende kunst, schrij-

ven en nieuwe media. Onze kunstdocenten geven les
aan jong en oud; overdag en ‘s avonds. Dit doen we op
meerdere locaties in en rondom Deventer en op veel
scholen.

Kei13, een gezellige plek!
Kei13 wordt een gezellige plek waar iedereen graag komt. Daar
wil de Leeuwenkuil graag een steentje aan bijdragen. Ook in
Kei13 zullen we, in overleg met de scholen en de BSO, met een
aanbod aan kunstcursussen komen.

Waarom is kunsteducatie belangrijk?
Kunstlessen bieden kinderen de mogelijkheid hun creatieve en
artistieke kwaliteiten te ontdekken, hun talenten te ontwikkelen
en hun horizon te verbreden. Het geeft zelfvertrouwen, een
gevoel van trots op iets dat je zelf gedaan hebt. Zulke ervaringen
zorgen ervoor dat kinderen hun draai beter vinden in het leven.
En meer plezier hebben.

Ideeën?
Wat zijn uw wensen - voor uzelf en voor uw kind - op het gebied
van de kunsten? Laat het ons weten! En misschien organiseren
we meteen wel de cursus van uw keuze! Laat uw wensen,
ideeën en vragen opborrelen en mail ze naar Leeuwenkuil
kunstencentrum.

hét centrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar

Eigen rap
Ik vond het best wel een beetje eng om mijn eigen rap
voor te dragen, maar het ging heel goed en iedereen
klapte voor me!

“ “

Meer weten? Kijk op www.leeuwenkuil.nl
Leeuwenkuil - Keizerstraat 70 - 7411 HH Deventer

iris.vanderboon@leeuwenkuil.nl of bel Iris van der Boon:
T 0570 - 66 50 87

Nu ben ik kampioen van
Nederland

Toen ik begon met Ritmische Gym-
nastiek was ik 6 jaar oud. Mijn buur-
meisje zat toen ook nog op Ritmische
Gymnastiek. Ik wilde ook op een sport

dus ben ik een keer meegegaan. Ik heb toen bijna de
hele les gehuild en vond het niet leuk. Een halfjaar later
ging ik nog een keer en toen vond ik het heel leuk. Nu
ben ik kampioen van Nederland. En ik ben niet de
enige nationaal kampioen bij de SVOD, er zijn er wel 20!

“
Met Kei13 bereiken we de hele groep

Enthousiast vertelt �in2 �g�erts, �eugdverpleegkundige
�ij Carinova, over de vele voordelen die ze in Kei13 ziet:
“Met school, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal
bereiken we meteen onze hele doelgroep. Ook de
korte lijnen zijn een groot voordeel. Met diverse zorg-
instanties zitten we onder één dak. We kunnen veel
gemakkelijker onderling contact leggen, de ideale vorm
voor ketensamenwerking.

Meer weten? Kijk op www.svod.nl
Kei13 - Wezenland 582e - 7415 JM Deventer

T 0570 - 625 1�4

“
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Meer weten? Kijk op www.carinova.nl
Kei13 - Wezenland 582f- 7415 JM Deventer

T 0�00 - 8662 (lokaal tarief) - F 0570 - 518 018

“ “
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�anneke Kieke�osc" � leidster peuterspeel3aal �e��les
�ina �lac+uiere � leerkrac"t groep 1

Krachten bundelen in Kei13

Hanneke: “Wij zijn met drie speelgroepen gevestigd in het gebouw van
De Flint. We spreken elkaar regelmatig. Over kinderen die doorstromen naar
de basisschool, bijvoorbeeld.” Tina vult aan: “We komen elkaar wel eens
tegen in de gang en dan ontstaat er een gesprekje. Dit jaar hebben we voor
het eerst afspraken met elkaar gemaakt om over de kinderen te praten. In het
nieuwe gebouw van Kei13 hebben we letterlijk meer ruimte om regelmatig met
elkaar te overleggen. Daar kijk ik echt naar uit!”

Korte lijntjes
“In Kei13 zullen de lijntjes nog korter worden,” meent Hanneke. “Ook naar de
andere organisaties. Ik stel me voor dat, als een kind uit de groep slecht
slaapt, we straks zo even met de ouder meelopen naar de jeugdverpleeg-
kundige voor tips. Of dat de sportclub peutergym organiseert, als opgemerkt
wordt dat veel peuters overgewicht hebben. Voor de kinderen is het vertrouwd om steeds dezelfde gezichten te zien en de
leerkracht van groep 1 al te kennen. We hanteren dezelfde lesmethodes en leren dezelfde liedjes aan.”

Samen ouders meer betrekken
“Voor de ouders hebben we ouderbijeenkomsten en er is een ouders actief-groep,” legt Hanneke uit. “Deze is er om de over-
gang naar de basisschool soepel te laten verlopen. Het zou toch mooi zijn als de contactpersoon van de groep de ouders
straks kan blijven ondersteunen? “We hebben nog meer ideeën om de ouders bij de school te betrekken,” vertelt Tina. “Bij
de peuterspeelzaal komen ze wel, maar er is soms een drempel om bij ons binnen te lopen. Daarom willen we straks samen
bijvoorbeeld inloop-ochtenden organiseren met een thema, bijvoorbeeld voorlezen, of gewoon met de ouders een kop
koffie drinken. Zo kunnen we in Kei13 mooi onze krachten bundelen.” “

“

Mevrouw O3�ek � moeder van �uve2da Altunok

Ik zie alleen maar voordelen in Kei13

Mevrouw Ozbek: “Mijn dochter ging al naar het kinderdagverblijf en nu naar
De Flint en de BSO. De combinatie vind ik geweldig!” De twee verschillende
locaties van de BSO vind ik wel lastig. Er is een gebrek aan vrije plaatsen, daarom
gaat mijn dochter 1 dag in de week naar een andere BSO dan die in het school-
gebouw zelf. Straks in Kei13 zit alles onder één dak en dan is er meer ruimte op
de BSO. Zowel voor mijn dochter als voor mij is dat een stuk prettiger.”

Enthousiast over 5 dagen-model
“Ik ben absoluut te spreken over Kei13. Ik zie alleen maar voordelen,” vervolgt
mevrouw Ozbek. “Er komen binnen Kei13 allerlei activiteiten. Als mijn dochter
naar de BSO gaat, kan ze bijvoorbeeld ook sporten bij de SVOD. En over dat
5 dagen-model ben ik helemaal enthousiast. Als werkende moeder voel ik me
wel eens schuldig dat ik mijn dochter tussen de middag niet kan ophalen. Straks
blijven alle kinderen vijf dagen per week over op school en eten ze samen een
boterham. Ideaal, echt een hele mooie oplossing.”

“

“
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kunstencentrum

S��D
�et nieu*e Dans� en
�urncentrum in Kei13

Kei13, allerlei sportieve activiteiten
Begin 2011 zal Kei13 de centrale vestiging zijn van SVOD met
een bestuurskamer, kostuum- en decorkamer, werkplaats, op-
slagruimte en een eigen kantine	recreatieruimte. Na schooltijd
organiseert SVOD in Kei13 allerlei sportieve activiteiten samen
met de scholen en de naschoolse opvang; schminken en
verkleedpartijen, jongens- en meisjesgym, dansen	bewegen op
muziek (ook voor ouder en kind), ouder- en peutergymnastiek,
diverse dansvormen als hiphop, Zumba, breakdance en
klassiek. Ook is er ruimte voor ‘bewegen op muziek voor huis-
vrouwen’, conditietraining voor volwassenen en sportfit 55+.
Met elkaar geven we inhoud aan de uitspraak: ‘Samen leven
begint met samen spelen’.

“

SVOD is een d;namische sport-
club met 1500 leden. Je kunt er

kiezen uit diverse vormen van bewegen op muziek: van
jazz- tot klassiek ballet en van recreatief dansen tot
deelname aan wedstrijddansen op landelijk niveau.
Daarnaast kun je bij SVOD terecht voor trampoline-
springen en alle vormen van de g;msport. Van een
uurtje g;mmen in de week tot selectieturnen en uit-
komen op landelijke en internationale wedstrijden.

Fotogra ie: Femke �eussink



Eén plek, voor alle kinderen.
Dat is Kei13, hét centrum voor

kinderen van 0 tot 13 jaar, tussen Keizerslanden en de
(nog te realiseren) wijk Steenbrugge in Deventer. Een
prachtig nieuw gebouw van de gemeente Deventer
en Woonbedrijf ieder1, helemaal afgestemd op de
kinderen en hun ouders. Met als doel: meer kansen
voor de kinderen om zich te ontwikkelen.

Kinderen groeien op met Kei13
Vanaf hun geboorte zijn kinderen welkom in het consultatie-
bureau van Carinova in Kei13. Baby’s en peuters kunnen naar
het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal van Raster. Vanaf
4 jaar mogen de kinderen naar school en kunnen zij naar de
buitenschoolse opvang. In Kei13 is er keuze uit twee scholen,
de interconfessionele Daltonschool De Steenuil en de openbare
basisschool De Flint. Beide scholen hebben een eigen karakter
en profiel, dus er valt iets te kiezen! Voor kleuters die de
Nederlandse taal nog niet beheersen, is er onderwijs van
De TiNtaan.

Activiteiten binnen en buiten school
Na schooltijd en in vakanties kunnen de kinderen verder leren
en beleven door het gevarieerde aanbod van Kei13. Zo gaan
Leeuwenkuil kunstencentrum en Dans- en Turncentrum SVOD
samen met Raster en de scholen een uitdagend programma
bedenken. Het gebouw biedt daarvoor alle voorzieningen, van
sportzaal tot muzieklokaal en van presentatieruimte tot fitness-
school.

Zorg voor ieder kind
In Nederland krijgen alle wijken vanuit de gemeente een
‘Centrum voor Jeugd en Gezin’ (CJG) om alle zorg rondom het
kind te regelen. In Deventer werken 15 organisaties hierin
samen; zoals de scholen, Raster, Carinova en Bureau Jeugd-
zorg. Voor Kei13 betekent het dat het CJG een speciale ruimte
heeft in het gebouw waar alle organisaties gebruik van kunnen
maken, bijvoorbeeld voor gesprekken of een spreekuur.

Deze folder is bedoeld om geïnteresseerden te laten weten
wat Kei13 inhoudt. Alle organisaties binnen Kei13 komen kort
in beeld. Ook een aantal ouders, medewerkers en kinderen
vertellen wat ze vinden en verwachten van Kei13. Wij hopen
dat ook voor u een wereld opengaat!

Heeft u na het lezen nog vragen? Aarzel niet om contact op te
nemen.

Met vriendelijke groet,

�teven Diepeveen
Anita Oosterloo
Colette �ermeulen
Managementteam Kei13

2 3 4 5

Meer weten? Kijk op www.daltonschool-desteenuil.nl
Kei13 - Wezenland 582a - 7415 JM Deventer

T 0570 - 625 441

De Steenuil is een interconfes-
sionele Daltonschool. Interconfessioneel wil zeggen dat
het onderwijs gebaseerd is op alle soorten geloofs-
overtuigingen. Dit uit zich o.a. in aandacht voor feesten
en tradities uit verschillende religies. Iedereen die zich
hier in kan vinden is welkom op onze school.

Kinderdagverblijf
Pebbles
Dagopvang voor kinderen
van 0 tot 4 jaar
In het kinderdagverblijf zitten er
maximaal 12 kinderen in een
groep. Iedere dag staat gezellig-
heid en gezamenlijkheid centraal.
Op vaste tijden gaan we samen

aan tafel en wordt er gegeten, gedronken, gezongen en
gekletst. Natuurlijk is er veel ruimte om te spelen. Ook zijn er
iedere dag kleine activiteiten, zoals knutselen of bewegings-
spelletjes. Zo ontwikkelen kinderen zich spelenderwijs én in hun
eigen tempo. Baby’s volgen hun eigen ritme van drinken en
slapen. We geven baby’s persoonlijke aandacht door bijvoor-
beeld knuffelen en kietelspelletjes, het aanreiken van speelgoed
en samen spelen. Zo ontwikkelen de kinderen zich in een veilige
en vertrouwde omgeving.

Peuterspeelzaal Pebbles
Speelgroepen voor peuters
van 2 tot 4 jaar
Een peuterspeelzaal is leuk voor
kinderen én goed voor hun ont-
wikkeling. Zo leren zij op speelse
wijze omgaan met regels, zoals
rekening houden met elkaar, op
hun beurt wachten en samen

plezier maken. Op de peuterspeelzaal is veel aandacht voor
creativiteit, tekenen, plakken, knutselen. De leidster leest de
kinderen vaak voor. Kinderen genieten daarvan en het is goed
voor hun taalontwikkeling. Zo wennen kinderen aan een vaste
dagindeling met verschillende activiteiten, net als op de basis-
school en voelen kinderen zich daar sneller thuis.

Buitenschoolse opvang
Pebbles
Opvang vóór en na schooltijd
én in de schoolvakanties voor
basisschoolkinderen
Bij buitenschoolse opvang ligt
het accent op ontspanning,
plezier en samen spelen. Iedere
dag zijn er leuke activiteiten. Er is

speelgoed en kinderen kunnen spelletjes doen, knutselen en
lezen. Maar er is ook veel ruimte voor eigen inbreng van de
kinderen. Kei13 heeft een prachtig buitenterrein waar kinderen
zich lekker kunnen uitleven. Bovendien komt er in Kei13 ook
een gevarieerd aanbod aan sport en culturele activiteiten. De
pedagogisch medewerkers zorgen voor een huiselijke, prettige
sfeer en een goed contact met de kinderen.

Vrijheid & verantwoordelijkheid
Op een Daltonschool leren kinderen door zelfstandig kennis
en ervaring op te doen. Onze leerlingen krijgen de vrijheid om
zelf keuzes te maken. Dat betekent niet dat alles zomaar mag.
Vrijheid betekent leren omgaan met verantwoordelijkheid.
Leerkracht en leerling maken samen afspraken over de taken.

Zelfstandig werken
Daltononderwijs vormt kinderen tot volwassenen die zelfstan-
dig kunnen denken en doen. Ieder kind heeft recht op optimale
kansen om zichzelf te ontwikkelen. Daarom wordt er veel zelf-
standig gewerkt. Op De Steenuil krijgt ieder kind de kansen die
bij hem of haar passen. Het tempo en de hoeveelheid leerstof
worden bepaald door de interesse en intelligentie van het kind.

Leren samenwerken
Om later goed mee te kunnen draaien in de maatschappij, is
leren samenwerken erg belangrijk. Daarom is er op onze school
veel aandacht voor het spelen en werken in groepjes. Al doende
leren de kinderen naar elkaar te luisteren en respect te hebben
voor elkaar.

Taal, rekenen en wereldoriëntatie
Op de Steenuil besteden we extra aandacht aan het verbeteren
van de taal- en rekenvaardigheden. Daarnaast bieden we onze
leerlingen een breed lesprogramma, van wereldoriëntatie, crea-
tieve vakken tot sociale redzaamheid en sport.

Een veilige plek met respect voor jezelf en anderen
Onze school moet een veilige plek zijn voor leerlingen, ouders en
leerkrachten. Problemen als pesten, discriminatie en intimidatie
hebben daarom onze volle aandacht. Op De Steenuil gaan we
met de kinderen om op basis van wederzijds respect. Samen
vormen we een groep, een school en een team. Wij willen de
kinderen op onze school de optimale omgeving en begeleiding
bieden bij hun zoektocht naar eigen ontwikkeling, zelfstandig-
heid en geluk.

Zorg voor onze leerlingen
De Steenuil wil ieder kind passend onderwijs bieden, zowel bij
extra hulp in de groep als bij (hoog) begaafdheid. De intern
begeleider draagt samen met de leerkracht zorg voor de
leerlingen. Twee keer per jaar krijgen de leerlingen een rapport
mee en hebben ze een gesprek met de mentor.

Contact met de ouders
Wij vinden het belangrijk om contact te hebben met de ouders
van ieder kind. Regelmatig houden we de ouders op de hoogte
van de ontwikkeling en de vorderingen van hun kind en komen
we minimaal één keer op huisbezoek. Daarnaast zijn veel ou-
ders actief als klassenouder, in de MR en de oudervereniging.

De Flint is een ambitieuze openbare
basisschool. De school staat letterlijk

voor iedereen ‘open’. De 150 kinderen die er lessen
volgen, zijn allemaal verschillend. Juist deze onderlinge
verschillen vormen het uitgangspunt voor het onderwijs.
Ontmoeting, respect en gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid staan centraal. Wij bieden een brede vorming
en voorbereiding op een multiculturele samenleving.

Meer dan taal en rekenen
Groepen in de onderbouw proberen we kleiner te houden dan
de andere groepen. Daarnaast zetten we zo mogelijk
onderwijsassistenten in om de leerkrachten te ondersteunen.
We vinden het heel belangrijk dat kinderen goed leren lezen,
schrijven en rekenen. Daar steken we extra energie in. De Flint
werkt structureel aan de kwaliteit van het onderwijs en sluit aan
bij de nieuwste onderwijsontwikkelingen. Door een goed-
werkend zorgsysteem is er dagelijks passende aandacht voor
ieder kind. Planmatig werken is daarbij onze kracht.

Brede persoonlijke ontwikkeling
Naast rekenen en taal bieden wij de kinderen een brede
persoonlijke ontwikkeling. Daarbij hoort het leren omgaan
met verschillen in bijvoorbeeld afkomst, religie, maar ook in
mogelijkheden. In de toekomst zal de Flint zelfs ‘Vroeg Vreemde
Talen Onderwijs’ invoeren, in de vorm van Engelse taal vanaf
groep 1. De voorbereidingen hiervoor zijn gestart.

Zelfstandigheid en zelfvertrouwen
Zelf initiatief nemen, met ideeën komen en zelfstandig je taken
kunnen plannen. Dat is wat we de kinderen op De Flint mee
willen geven. Weten wat hun mogelijkheden zijn, waar de grenzen
liggen. Op die manier werken we aan het zelfvertrouwen. Dat is
een goede basis om de toekomst met vertrouwen tegemoet te
zien. Zelfstandig werken wordt bij ons dus aangemoedigd en
gewaardeerd.

Belangrijke plaats in de wijk
De wijk is voor onze school de basis en vormt onze cultuur.
Onze leerlingen wonen er, spelen er en gaan er met elkaar naar
school. Kenmerkend voor onze school is de grote betrokken-
heid van zowel leerlingen als leerkrachten. We werken binnen
heel Kei13 vanuit één pedagogische lijn, die dus ook door De
Flint wordt gevolgd. We werken met duidelijke afspraken over
omgangsvormen, veiligheid en orde.

Ieder kind is uniek!
Op De Flint is ruimte voor verschillen tussen kinderen, want ieder
kind is anders. We proberen het onderwijs af te stemmen op
het kind. Bijvoorbeeld door ze zelfstandig te laten werken en
vooral sámen te werken.

Contact met de ouders
Goed contact met ouders en betrokkenheid bij de school
vinden wij erg belangrijk. Alle ouders worden regelmatig op
school uitgenodigd. Wilt u tussentijds iets bespreken? Loop
gerust binnen!

Meer weten? Kijk op www.basisschool-deflint.nl
Kei13 - Wezenland 582b - 7415 JM Deventer

T 0570 - 625 031

�teven Diepeveen,
Centraal directeur Kei13

“In Nederland zijn inmiddels
meer centra voor kinderen van
0 tot 13 jaar maar de kracht in
Kei13 zit hem in één centraal
management voor heel Kei13,
met een overkoepelend beheer.
We streven zo naar goede en
open communicatie en gaan
zorgen voor één pedagogische
lijn voor alle professionals. Dat is
wel heel bijzonder.”

Kei13 is het kloppende hart
“Waarom deze rol in Kei13 mij zo aanspreekt? Hij is me op het lijf
geschreven; ik ben een aanjager en een verbinder. En ik heb een
groot verantwoordelijkheidsgevoel en durf te vernieuwen. In Kei13
ben ik het centrale aanspreekpunt. Ik wil graag dat iedereen over
5 jaar zegt: Kei13, dat is het kloppende hart voor zowel Keizers-
landen als Steenbrugge!

Anita Oosterloo, Onderwijskundig directeur De Flint en De �teenuil

“Sinds twee maanden ben ik onderwijskundig directeur op De Flint
en De Steenuil. Wat me zo aanspreekt in Kei13 is hoe actief we

werken aan een kansrijke
omgeving. Eigenlijk alle ouders
willen dat hun kind het beter
heeft dan zijzelf vroeger hadden.”

Daar werk ik graag aan mee
“In Kei13 kom je met je baby, je
peuter of je kind en word je
ondersteund. Bijvoorbeeld als
het gaat om opvoeding of
gezondheid. De maatschappij
vraagt nogal wat van mensen en
kinderen: Gezond eten, genoeg
bewegen en mee kunnen
komen met je leeftijdsgenootjes.
Ik wil graag dat ouders over een

jaar denken: Kei13, daar loop je naar binnen voor een praatje,
daar zijn mensen die mij en mijn kind kunnen helpen. Daar werk
ik graag aan mee.”

Ouders kunnen zelf een keuze maken
“Ik ben blij dat we met twee basisscholen in Kei13 komen met
beide een eigen identiteit. Zo kunnen ouders zelf een keuze
maken voor het soort onderwijs dat hen aanspreekt. Waar
mogelijk werken de scholen samen, met een gezamenlijke
bibliotheek bijvoorbeeld. Het is ook goed dat de kinderen van
beide scholen elkaar leren kennen, ze wonen tenslotte samen in
de wijk.”

Colette �ermeulen
Manager kinderopvang

Kei13 biedt kinderen en
hun ouders echt een meer-
waarde

Ik ben heel blij met Kei13. Door
samen te werken kunnen we de
kinderen meer enbetere moge-

lijkheden bieden om zich te ontwikkelen. Het is toch
fantastisch dat we de kinderen die naar het kinderdag-
verblijf of de peuterspeelzaal gaan, spelenderwijs
kunnen begeleiden naar de basisschool. Op beide
plekken dezelfde thema’s, dezelfde pedagogische
aanpak, manier van omgang en sfeer.

Dicht bij elkaar
Heel vertrouwd, alles in één gebouw. Zo kan het kind
in de periode voor het vier jaar wordt al even ‘gluren’ in
de klas bij de juf of meester. En gaat een leerling na
schooltijd naar de buitenschoolse opvang (BSO), dan
vind je daar weer dezelfde aanpak en bekende
gezichten. Dat voelt toch als een warm bad? Alle
organisaties hebben hun eigen ruimtes, maar ze liggen
dicht bij elkaar. De begin- en eindtijden worden op
elkaar afgestemd. Je bent zó bij het consultatiebureau,
of bij de schoolmaatschappelijk werker. Een mooie
doorgaande lijn en zorg op maat voor de kinderen. Ook
voor de ouders, echt een meerwaarde!

Kei13
h,t centrum

voor kinderen
van � tot 13 jaar

“

“

“

De
Steenuil

�aster
Kinderopvang

Meer weten? Kijk op www.rastergroep.nl
Kei13 - Wezenland 582c - 7415 JM Deventer

T 0570 - 857 100 - kinderopvang@rastergroep.nl
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Eén plek, voor alle kinderen.
Dat is Kei13, hét centrum voor

kinderen van 0 tot 13 jaar, tussen Keizerslanden en de
(nog te realiseren) wijk Steenbrugge in Deventer. Een
prachtig nieuw gebouw van de gemeente Deventer
en Woonbedrijf ieder1, helemaal afgestemd op de
kinderen en hun ouders. Met als doel: meer kansen
voor de kinderen om zich te ontwikkelen.

Kinderen groeien op met Kei13
Vanaf hun geboorte zijn kinderen welkom in het consultatie-
bureau van Carinova in Kei13. Baby’s en peuters kunnen naar
het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal van Raster. Vanaf
4 jaar mogen de kinderen naar school en kunnen zij naar de
buitenschoolse opvang. In Kei13 is er keuze uit twee scholen,
de interconfessionele Daltonschool De Steenuil en de openbare
basisschool De Flint. Beide scholen hebben een eigen karakter
en profiel, dus er valt iets te kiezen! Voor kleuters die de
Nederlandse taal nog niet beheersen, is er onderwijs van
De TiNtaan.

Activiteiten binnen en buiten school
Na schooltijd en in vakanties kunnen de kinderen verder leren
en beleven door het gevarieerde aanbod van Kei13. Zo gaan
Leeuwenkuil kunstencentrum en Dans- en Turncentrum SVOD
samen met Raster en de scholen een uitdagend programma
bedenken. Het gebouw biedt daarvoor alle voorzieningen, van
sportzaal tot muzieklokaal en van presentatieruimte tot fitness-
school.

Zorg voor ieder kind
In Nederland krijgen alle wijken vanuit de gemeente een
‘Centrum voor Jeugd en Gezin’ (CJG) om alle zorg rondom het
kind te regelen. In Deventer werken 15 organisaties hierin
samen; zoals de scholen, Raster, Carinova en Bureau Jeugd-
zorg. Voor Kei13 betekent het dat het CJG een speciale ruimte
heeft in het gebouw waar alle organisaties gebruik van kunnen
maken, bijvoorbeeld voor gesprekken of een spreekuur.

Deze folder is bedoeld om geïnteresseerden te laten weten
wat Kei13 inhoudt. Alle organisaties binnen Kei13 komen kort
in beeld. Ook een aantal ouders, medewerkers en kinderen
vertellen wat ze vinden en verwachten van Kei13. Wij hopen
dat ook voor u een wereld opengaat!

Heeft u na het lezen nog vragen? Aarzel niet om contact op te
nemen.

Met vriendelijke groet,

�teven Diepeveen
Anita Oosterloo
Colette �ermeulen
Managementteam Kei13
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Meer weten? Kijk op www.daltonschool-desteenuil.nl
Kei13 - Wezenland 582a - 7415 JM Deventer

T 0570 - 625 441

De Steenuil is een interconfes-
sionele Daltonschool. Interconfessioneel wil zeggen dat
het onderwijs gebaseerd is op alle soorten geloofs-
overtuigingen. Dit uit zich o.a. in aandacht voor feesten
en tradities uit verschillende religies. Iedereen die zich
hier in kan vinden is welkom op onze school.

Kinderdagverblijf
Pebbles
Dagopvang voor kinderen
van 0 tot 4 jaar
In het kinderdagverblijf zitten er
maximaal 12 kinderen in een
groep. Iedere dag staat gezellig-
heid en gezamenlijkheid centraal.
Op vaste tijden gaan we samen

aan tafel en wordt er gegeten, gedronken, gezongen en
gekletst. Natuurlijk is er veel ruimte om te spelen. Ook zijn er
iedere dag kleine activiteiten, zoals knutselen of bewegings-
spelletjes. Zo ontwikkelen kinderen zich spelenderwijs én in hun
eigen tempo. Baby’s volgen hun eigen ritme van drinken en
slapen. We geven baby’s persoonlijke aandacht door bijvoor-
beeld knuffelen en kietelspelletjes, het aanreiken van speelgoed
en samen spelen. Zo ontwikkelen de kinderen zich in een veilige
en vertrouwde omgeving.

Peuterspeelzaal Pebbles
Speelgroepen voor peuters
van 2 tot 4 jaar
Een peuterspeelzaal is leuk voor
kinderen én goed voor hun ont-
wikkeling. Zo leren zij op speelse
wijze omgaan met regels, zoals
rekening houden met elkaar, op
hun beurt wachten en samen

plezier maken. Op de peuterspeelzaal is veel aandacht voor
creativiteit, tekenen, plakken, knutselen. De leidster leest de
kinderen vaak voor. Kinderen genieten daarvan en het is goed
voor hun taalontwikkeling. Zo wennen kinderen aan een vaste
dagindeling met verschillende activiteiten, net als op de basis-
school en voelen kinderen zich daar sneller thuis.

Buitenschoolse opvang
Pebbles
Opvang vóór en na schooltijd
én in de schoolvakanties voor
basisschoolkinderen
Bij buitenschoolse opvang ligt
het accent op ontspanning,
plezier en samen spelen. Iedere
dag zijn er leuke activiteiten. Er is

speelgoed en kinderen kunnen spelletjes doen, knutselen en
lezen. Maar er is ook veel ruimte voor eigen inbreng van de
kinderen. Kei13 heeft een prachtig buitenterrein waar kinderen
zich lekker kunnen uitleven. Bovendien komt er in Kei13 ook
een gevarieerd aanbod aan sport en culturele activiteiten. De
pedagogisch medewerkers zorgen voor een huiselijke, prettige
sfeer en een goed contact met de kinderen.

Vrijheid & verantwoordelijkheid
Op een Daltonschool leren kinderen door zelfstandig kennis
en ervaring op te doen. Onze leerlingen krijgen de vrijheid om
zelf keuzes te maken. Dat betekent niet dat alles zomaar mag.
Vrijheid betekent leren omgaan met verantwoordelijkheid.
Leerkracht en leerling maken samen afspraken over de taken.

Zelfstandig werken
Daltononderwijs vormt kinderen tot volwassenen die zelfstan-
dig kunnen denken en doen. Ieder kind heeft recht op optimale
kansen om zichzelf te ontwikkelen. Daarom wordt er veel zelf-
standig gewerkt. Op De Steenuil krijgt ieder kind de kansen die
bij hem of haar passen. Het tempo en de hoeveelheid leerstof
worden bepaald door de interesse en intelligentie van het kind.

Leren samenwerken
Om later goed mee te kunnen draaien in de maatschappij, is
leren samenwerken erg belangrijk. Daarom is er op onze school
veel aandacht voor het spelen en werken in groepjes. Al doende
leren de kinderen naar elkaar te luisteren en respect te hebben
voor elkaar.

Taal, rekenen en wereldoriëntatie
Op de Steenuil besteden we extra aandacht aan het verbeteren
van de taal- en rekenvaardigheden. Daarnaast bieden we onze
leerlingen een breed lesprogramma, van wereldoriëntatie, crea-
tieve vakken tot sociale redzaamheid en sport.

Een veilige plek met respect voor jezelf en anderen
Onze school moet een veilige plek zijn voor leerlingen, ouders en
leerkrachten. Problemen als pesten, discriminatie en intimidatie
hebben daarom onze volle aandacht. Op De Steenuil gaan we
met de kinderen om op basis van wederzijds respect. Samen
vormen we een groep, een school en een team. Wij willen de
kinderen op onze school de optimale omgeving en begeleiding
bieden bij hun zoektocht naar eigen ontwikkeling, zelfstandig-
heid en geluk.

Zorg voor onze leerlingen
De Steenuil wil ieder kind passend onderwijs bieden, zowel bij
extra hulp in de groep als bij (hoog) begaafdheid. De intern
begeleider draagt samen met de leerkracht zorg voor de
leerlingen. Twee keer per jaar krijgen de leerlingen een rapport
mee en hebben ze een gesprek met de mentor.

Contact met de ouders
Wij vinden het belangrijk om contact te hebben met de ouders
van ieder kind. Regelmatig houden we de ouders op de hoogte
van de ontwikkeling en de vorderingen van hun kind en komen
we minimaal één keer op huisbezoek. Daarnaast zijn veel ou-
ders actief als klassenouder, in de MR en de oudervereniging.

De Flint is een ambitieuze openbare
basisschool. De school staat letterlijk

voor iedereen ‘open’. De 150 kinderen die er lessen
volgen, zijn allemaal verschillend. Juist deze onderlinge
verschillen vormen het uitgangspunt voor het onderwijs.
Ontmoeting, respect en gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid staan centraal. Wij bieden een brede vorming
en voorbereiding op een multiculturele samenleving.

Meer dan taal en rekenen
Groepen in de onderbouw proberen we kleiner te houden dan
de andere groepen. Daarnaast zetten we zo mogelijk
onderwijsassistenten in om de leerkrachten te ondersteunen.
We vinden het heel belangrijk dat kinderen goed leren lezen,
schrijven en rekenen. Daar steken we extra energie in. De Flint
werkt structureel aan de kwaliteit van het onderwijs en sluit aan
bij de nieuwste onderwijsontwikkelingen. Door een goed-
werkend zorgsysteem is er dagelijks passende aandacht voor
ieder kind. Planmatig werken is daarbij onze kracht.

Brede persoonlijke ontwikkeling
Naast rekenen en taal bieden wij de kinderen een brede
persoonlijke ontwikkeling. Daarbij hoort het leren omgaan
met verschillen in bijvoorbeeld afkomst, religie, maar ook in
mogelijkheden. In de toekomst zal de Flint zelfs ‘Vroeg Vreemde
Talen Onderwijs’ invoeren, in de vorm van Engelse taal vanaf
groep 1. De voorbereidingen hiervoor zijn gestart.

Zelfstandigheid en zelfvertrouwen
Zelf initiatief nemen, met ideeën komen en zelfstandig je taken
kunnen plannen. Dat is wat we de kinderen op De Flint mee
willen geven. Weten wat hun mogelijkheden zijn, waar de grenzen
liggen. Op die manier werken we aan het zelfvertrouwen. Dat is
een goede basis om de toekomst met vertrouwen tegemoet te
zien. Zelfstandig werken wordt bij ons dus aangemoedigd en
gewaardeerd.

Belangrijke plaats in de wijk
De wijk is voor onze school de basis en vormt onze cultuur.
Onze leerlingen wonen er, spelen er en gaan er met elkaar naar
school. Kenmerkend voor onze school is de grote betrokken-
heid van zowel leerlingen als leerkrachten. We werken binnen
heel Kei13 vanuit één pedagogische lijn, die dus ook door De
Flint wordt gevolgd. We werken met duidelijke afspraken over
omgangsvormen, veiligheid en orde.

Ieder kind is uniek!
Op De Flint is ruimte voor verschillen tussen kinderen, want ieder
kind is anders. We proberen het onderwijs af te stemmen op
het kind. Bijvoorbeeld door ze zelfstandig te laten werken en
vooral sámen te werken.

Contact met de ouders
Goed contact met ouders en betrokkenheid bij de school
vinden wij erg belangrijk. Alle ouders worden regelmatig op
school uitgenodigd. Wilt u tussentijds iets bespreken? Loop
gerust binnen!

Meer weten? Kijk op www.basisschool-deflint.nl
Kei13 - Wezenland 582b - 7415 JM Deventer

T 0570 - 625 031

�teven Diepeveen,
Centraal directeur Kei13

“In Nederland zijn inmiddels
meer centra voor kinderen van
0 tot 13 jaar maar de kracht in
Kei13 zit hem in één centraal
management voor heel Kei13,
met een overkoepelend beheer.
We streven zo naar goede en
open communicatie en gaan
zorgen voor één pedagogische
lijn voor alle professionals. Dat is
wel heel bijzonder.”

Kei13 is het kloppende hart
“Waarom deze rol in Kei13 mij zo aanspreekt? Hij is me op het lijf
geschreven; ik ben een aanjager en een verbinder. En ik heb een
groot verantwoordelijkheidsgevoel en durf te vernieuwen. In Kei13
ben ik het centrale aanspreekpunt. Ik wil graag dat iedereen over
5 jaar zegt: Kei13, dat is het kloppende hart voor zowel Keizers-
landen als Steenbrugge!

Anita Oosterloo, Onderwijskundig directeur De Flint en De �teenuil

“Sinds twee maanden ben ik onderwijskundig directeur op De Flint
en De Steenuil. Wat me zo aanspreekt in Kei13 is hoe actief we

werken aan een kansrijke
omgeving. Eigenlijk alle ouders
willen dat hun kind het beter
heeft dan zijzelf vroeger hadden.”

Daar werk ik graag aan mee
“In Kei13 kom je met je baby, je
peuter of je kind en word je
ondersteund. Bijvoorbeeld als
het gaat om opvoeding of
gezondheid. De maatschappij
vraagt nogal wat van mensen en
kinderen: Gezond eten, genoeg
bewegen en mee kunnen
komen met je leeftijdsgenootjes.
Ik wil graag dat ouders over een

jaar denken: Kei13, daar loop je naar binnen voor een praatje,
daar zijn mensen die mij en mijn kind kunnen helpen. Daar werk
ik graag aan mee.”

Ouders kunnen zelf een keuze maken
“Ik ben blij dat we met twee basisscholen in Kei13 komen met
beide een eigen identiteit. Zo kunnen ouders zelf een keuze
maken voor het soort onderwijs dat hen aanspreekt. Waar
mogelijk werken de scholen samen, met een gezamenlijke
bibliotheek bijvoorbeeld. Het is ook goed dat de kinderen van
beide scholen elkaar leren kennen, ze wonen tenslotte samen in
de wijk.”

Colette �ermeulen
Manager kinderopvang

Kei13 biedt kinderen en
hun ouders echt een meer-
waarde

Ik ben heel blij met Kei13. Door
samen te werken kunnen we de
kinderen meer enbetere moge-

lijkheden bieden om zich te ontwikkelen. Het is toch
fantastisch dat we de kinderen die naar het kinderdag-
verblijf of de peuterspeelzaal gaan, spelenderwijs
kunnen begeleiden naar de basisschool. Op beide
plekken dezelfde thema’s, dezelfde pedagogische
aanpak, manier van omgang en sfeer.

Dicht bij elkaar
Heel vertrouwd, alles in één gebouw. Zo kan het kind
in de periode voor het vier jaar wordt al even ‘gluren’ in
de klas bij de juf of meester. En gaat een leerling na
schooltijd naar de buitenschoolse opvang (BSO), dan
vind je daar weer dezelfde aanpak en bekende
gezichten. Dat voelt toch als een warm bad? Alle
organisaties hebben hun eigen ruimtes, maar ze liggen
dicht bij elkaar. De begin- en eindtijden worden op
elkaar afgestemd. Je bent zó bij het consultatiebureau,
of bij de schoolmaatschappelijk werker. Een mooie
doorgaande lijn en zorg op maat voor de kinderen. Ook
voor de ouders, echt een meerwaarde!

Kei13
h,t centrum

voor kinderen
van � tot 13 jaar

“

“

“

De
Steenuil

�aster
Kinderopvang

Meer weten? Kijk op www.rastergroep.nl
Kei13 - Wezenland 582c - 7415 JM Deventer

T 0570 - 857 100 - kinderopvang@rastergroep.nl
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Eén plek, voor alle kinderen.
Dat is Kei13, hét centrum voor

kinderen van 0 tot 13 jaar, tussen Keizerslanden en de
(nog te realiseren) wijk Steenbrugge in Deventer. Een
prachtig nieuw gebouw van de gemeente Deventer
en Woonbedrijf ieder1, helemaal afgestemd op de
kinderen en hun ouders. Met als doel: meer kansen
voor de kinderen om zich te ontwikkelen.

Jej‘amaj cmkaeaj kl iao Jae02
Vanaf hun geboorte zijn kinderen welkom in het consultatie-
bureau van Carinova in Kei13. Baby’s en peuters kunnen naar
het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal van Raster. Vanaf
4 jaar mogen de kinderen naar school en kunnen zij naar de
buitenschoolse opvang. In Kei13 is er keuze uit twee scholen,
de interconfessionele Daltonschool De Steenuil en de openbare
basisschool De Flint. Beide scholen hebben een eigen karakter
en profiel, dus er valt iets te kiezen! Voor kleuters die de
Nederlandse taal nog niet beheersen, is er onderwijs van
De TiNtaan.

:Zoereoaeoaj Wejjaj aj Wpeoaj nZdkkh
Na schooltijd en in vakanties kunnen de kinderen verder leren
en beleven door het gevarieerde aanbod van Kei13. Zo gaan
Leeuwenkuil kunstencentrum en Dans- en Turncentrum SVOD
samen met Raster en de scholen een uitdagend programma
bedenken. Het gebouw biedt daarvoor alle voorzieningen, van
sportzaal tot muzieklokaal en van presentatieruimte tot fitness-
school.

Tkmc rkkm ea‘am gej‘
In Nederland krijgen alle wijken vanuit de gemeente een
‘Centrum voor Jeugd en Gezin’ (CJG) om alle zorg rondom het
kind te regelen. In Deventer werken 15 organisaties hierin
samen; zoals de scholen, Raster, Carinova en Bureau Jeugd-
zorg. Voor Kei13 betekent het dat het CJG een speciale ruimte
heeft in het gebouw waar alle organisaties gebruik van kunnen
maken, bijvoorbeeld voor gesprekken of een spreekuur.

Deze folder is bedoeld om geïnteresseerden te laten weten
wat Kei13 inhoudt. Alle organisaties binnen Kei13 komen kort
in beeld. Ook een aantal ouders, medewerkers en kinderen
vertellen wat ze vinden en verwachten van Kei13. Wij hopen
dat ook voor u een wereld opengaat!

Heeft u na het lezen nog vragen? Aarzel niet om contact op te
nemen.

Met vriendelijke groet,

�teven Diepeveen
Anita Oosterloo
Colette �ermeulen
Managementteam Kei13
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Laam saoaj7 Jefg kl sss-‘VhokjnZdkkh,‘anoaajpeh-jh
Kei13 - Wezenland 582a - 7415 JM Deventer

T 0570 - 625 441

De Steenuil is een interconfes-
sionele Daltonschool. Interconfessioneel wil zeggen dat
het onderwijs gebaseerd is op alle soorten geloofs-
overtuigingen. Dit uit zich o.a. in aandacht voor feesten
en tradities uit verschillende religies. Iedereen die zich
hier in kan vinden is welkom op onze school.

Kinderdagverblijf
Pebbles
BVcklrVjc rkkm gej‘amaj
rVj . oko 3 fVVm
In het kinderdagverblijf zitten er
maximaal 12 kinderen in een
groep. Iedere dag staat gezellig-
heid en gezamenlijkheid centraal.
Op vaste tijden gaan we samen

aan tafel en wordt er gegeten, gedronken, gezongen en
gekletst. Natuurlijk is er veel ruimte om te spelen. Ook zijn er
iedere dag kleine activiteiten, zoals knutselen of bewegings-
spelletjes. Zo ontwikkelen kinderen zich spelenderwijs én in hun
eigen tempo. Baby’s volgen hun eigen ritme van drinken en
slapen. We geven baby’s persoonlijke aandacht door bijvoor-
beeld knuffelen en kietelspelletjes, het aanreiken van speelgoed
en samen spelen. Zo ontwikkelen de kinderen zich in een veilige
en vertrouwde omgeving.

Peuterspeelzaal Pebbles
Nlaahcmkalaj rkkm lapoamn
rVj 1 oko 3 fVVm
Een peuterspeelzaal is leuk voor
kinderen én goed voor hun ont-
wikkeling. Zo leren zij op speelse
wijze omgaan met regels, zoals
rekening houden met elkaar, op
hun beurt wachten en samen

plezier maken. Op de peuterspeelzaal is veel aandacht voor
creativiteit, tekenen, plakken, knutselen. De leidster leest de
kinderen vaak voor. Kinderen genieten daarvan en het is goed
voor hun taalontwikkeling. Zo wennen kinderen aan een vaste
dagindeling met verschillende activiteiten, net als op de basis-
school en voelen kinderen zich daar sneller thuis.

Buitenschoolse opvang
Pebbles
MlrVjc rwwm aj jV nZdkkhoef‘
uj ej ‘a nZdkkhrVgVjoean rkkm
WVnennZdkkhgej‘amaj
Bij buitenschoolse opvang ligt
het accent op ontspanning,
plezier en samen spelen. Iedere
dag zijn er leuke activiteiten. Er is

speelgoed en kinderen kunnen spelletjes doen, knutselen en
lezen. Maar er is ook veel ruimte voor eigen inbreng van de
kinderen. Kei13 heeft een prachtig buitenterrein waar kinderen
zich lekker kunnen uitleven. Bovendien komt er in Kei13 ook
een gevarieerd aanbod aan sport en culturele activiteiten. De
pedagogisch medewerkers zorgen voor een huiselijke, prettige
sfeer en een goed contact met de kinderen.

Pmefdae‘ ( ramVjoskkm‘ahefgdae‘
Op een Daltonschool leren kinderen door zelfstandig kennis
en ervaring op te doen. Onze leerlingen krijgen de vrijheid om
zelf keuzes te maken. Dat betekent niet dat alles zomaar mag.
Vrijheid betekent leren omgaan met verantwoordelijkheid.
Leerkracht en leerling maken samen afspraken over de taken.

TahbnoVj‘ec samgaj
Daltononderwijs vormt kinderen tot volwassenen die zelfstan-
dig kunnen denken en doen. Ieder kind heeft recht op optimale
kansen om zichzelf te ontwikkelen. Daarom wordt er veel zelf-
standig gewerkt. Op De Steenuil krijgt ieder kind de kansen die
bij hem of haar passen. Het tempo en de hoeveelheid leerstof
worden bepaald door de interesse en intelligentie van het kind.

Kamaj nViajsamgaj
Om later goed mee te kunnen draaien in de maatschappij, is
leren samenwerken erg belangrijk. Daarom is er op onze school
veel aandacht voor het spelen en werken in groepjes. Al doende
leren de kinderen naar elkaar te luisteren en respect te hebben
voor elkaar.

OVVh) magajaj aj samah‘kmevjoVoea
Op de Steenuil besteden we extra aandacht aan het verbeteren
van de taal- en rekenvaardigheden. Daarnaast bieden we onze
leerlingen een breed lesprogramma, van wereldoriëntatie, crea-
tieve vakken tot sociale redzaamheid en sport.

Daj raeheca lhag iao manlaZo rkkm fatahb aj Vj‘amaj
Onze school moet een veilige plek zijn voor leerlingen, ouders en
leerkrachten. Problemen als pesten, discriminatie en intimidatie
hebben daarom onze volle aandacht. Op De Steenuil gaan we
met de kinderen om op basis van wederzijds respect. Samen
vormen we een groep, een school en een team. Wij willen de
kinderen op onze school de optimale omgeving en begeleiding
bieden bij hun zoektocht naar eigen ontwikkeling, zelfstandig-
heid en geluk.

Tkmc rkkm kjta haamhejcaj
De Steenuil wil ieder kind passend onderwijs bieden, zowel bij
extra hulp in de groep als bij (hoog) begaafdheid. De intern
begeleider draagt samen met de leerkracht zorg voor de
leerlingen. Twee keer per jaar krijgen de leerlingen een rapport
mee en hebben ze een gesprek met de mentor.

AkjoVZo iao ‘a kp‘amn
Wij vinden het belangrijk om contact te hebben met de ouders
van ieder kind. Regelmatig houden we de ouders op de hoogte
van de ontwikkeling en de vorderingen van hun kind en komen
we minimaal één keer op huisbezoek. Daarnaast zijn veel ou-
ders actief als klassenouder, in de MR en de oudervereniging.

De Flint is een ambitieuze openbare
basisschool. De school staat letterlijk

voor iedereen ‘open’. De 150 kinderen die er lessen
volgen, zijn allemaal verschillend. Juist deze onderlinge
verschillen vormen het uitgangspunt voor het onderwijs.
Ontmoeting, respect en gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid staan centraal. Wij bieden een brede vorming
en voorbereiding op een multiculturele samenleving.

Laam ‘Vj oVVh aj magajaj
Groepen in de onderbouw proberen we kleiner te houden dan
de andere groepen. Daarnaast zetten we zo mogelijk
onderwijsassistenten in om de leerkrachten te ondersteunen.
We vinden het heel belangrijk dat kinderen goed leren lezen,
schrijven en rekenen. Daar steken we extra energie in. De Flint
werkt structureel aan de kwaliteit van het onderwijs en sluit aan
bij de nieuwste onderwijsontwikkelingen. Door een goed-
werkend zorgsysteem is er dagelijks passende aandacht voor
ieder kind. Planmatig werken is daarbij onze kracht.

;ma‘a lamnkkjhefga kjoseggahejc
Naast rekenen en taal bieden wij de kinderen een brede
persoonlijke ontwikkeling. Daarbij hoort het leren omgaan
met verschillen in bijvoorbeeld afkomst, religie, maar ook in
mogelijkheden. In de toekomst zal de Flint zelfs ‘Vroeg Vreemde
Talen Onderwijs’ invoeren, in de vorm van Engelse taal vanaf
groep 1. De voorbereidingen hiervoor zijn gestart.

TahbnoVj‘ecdae‘ aj tahbramomkpsaj
Zelf initiatief nemen, met ideeën komen en zelfstandig je taken
kunnen plannen. Dat is wat we de kinderen op De Flint mee
willen geven. Weten wat hun mogelijkheden zijn, waar de grenzen
liggen. Op die manier werken we aan het zelfvertrouwen. Dat is
een goede basis om de toekomst met vertrouwen tegemoet te
zien. Zelfstandig werken wordt bij ons dus aangemoedigd en
gewaardeerd.

;ahVjcmefga lhVVon ej ‘a sefg
De wijk is voor onze school de basis en vormt onze cultuur.
Onze leerlingen wonen er, spelen er en gaan er met elkaar naar
school. Kenmerkend voor onze school is de grote betrokken-
heid van zowel leerlingen als leerkrachten. We werken binnen
heel Kei13 vanuit één pedagogische lijn, die dus ook door De
Flint wordt gevolgd. We werken met duidelijke afspraken over
omgangsvormen, veiligheid en orde.

Fa‘am gej‘ en pjeag’
Op De Flint is ruimte voor verschillen tussen kinderen, want ieder
kind is anders. We proberen het onderwijs af te stemmen op
het kind. Bijvoorbeeld door ze zelfstandig te laten werken en
vooral sámen te werken.

AkjoVZo iao ‘a kp‘amn
Goed contact met ouders en betrokkenheid bij de school
vinden wij erg belangrijk. Alle ouders worden regelmatig op
school uitgenodigd. Wilt u tussentijds iets bespreken? Loop
gerust binnen!

Laam saoaj7 Jefg kl sss-WVnennZdkkh,‘abhejo-jh
Kei13 - Wezenland 582b - 7415 JM Deventer

T 0570 - 625 031

�teven Diepeveen,
Centraal directeur Kei13

“In Nederland zijn inmiddels
meer centra voor kinderen van
0 tot 13 jaar maar de kracht in
Kei13 zit hem in één centraal
management voor heel Kei13,
met een overkoepelend beheer.
We streven zo naar goede en
open communicatie en gaan
zorgen voor één pedagogische
lijn voor alle professionals. Dat is
wel heel bijzonder.”

Jae02 en dao ghkllaj‘a dVmo
“Waarom deze rol in Kei13 mij zo aanspreekt? Hij is me op het lijf
geschreven; ik ben een aanjager en een verbinder. En ik heb een
groot verantwoordelijkheidsgevoel en durf te vernieuwen. In Kei13
ben ik het centrale aanspreekpunt. Ik wil graag dat iedereen over
5 jaar zegt: Kei13, dat is het kloppende hart voor zowel Keizers-
landen als Steenbrugge!

Anita Oosterloo, Onderwijskundig directeur De Flint en De �teenuil

“Sinds twee maanden ben ik onderwijskundig directeur op De Flint
en De Steenuil. Wat me zo aanspreekt in Kei13 is hoe actief we

werken aan een kansrijke
omgeving. Eigenlijk alle ouders
willen dat hun kind het beter
heeft dan zijzelf vroeger hadden.”

BVVm samg eg cmVVc VVj iaa
“In Kei13 kom je met je baby, je
peuter of je kind en word je
ondersteund. Bijvoorbeeld als
het gaat om opvoeding of
gezondheid. De maatschappij
vraagt nogal wat van mensen en
kinderen: Gezond eten, genoeg
bewegen en mee kunnen
komen met je leeftijdsgenootjes.
Ik wil graag dat ouders over een

jaar denken: Kei13, daar loop je naar binnen voor een praatje,
daar zijn mensen die mij en mijn kind kunnen helpen. Daar werk
ik graag aan mee.”

Mp‘amn gpjjaj tahb aaj gapta iVgaj
“Ik ben blij dat we met twee basisscholen in Kei13 komen met
beide een eigen identiteit. Zo kunnen ouders zelf een keuze
maken voor het soort onderwijs dat hen aanspreekt. Waar
mogelijk werken de scholen samen, met een gezamenlijke
bibliotheek bijvoorbeeld. Het is ook goed dat de kinderen van
beide scholen elkaar leren kennen, ze wonen tenslotte samen in
de wijk.”

Colette �ermeulen
Manager kinderopvang

Kei13 biedt kinderen en
hun ouders echt een meer-
waarde

Ik ben heel blij met Kei13. Door
samen te werken kunnen we de
kinderen meer enbetere moge-

lijkheden bieden om zich te ontwikkelen. Het is toch
fantastisch dat we de kinderen die naar het kinderdag-
verblijf of de peuterspeelzaal gaan, spelenderwijs
kunnen begeleiden naar de basisschool. Op beide
plekken dezelfde thema’s, dezelfde pedagogische
aanpak, manier van omgang en sfeer.

BeZdo Wef ahgVVm
Heel vertrouwd, alles in één gebouw. Zo kan het kind
in de periode voor het vier jaar wordt al even ‘gluren’ in
de klas bij de juf of meester. En gaat een leerling na
schooltijd naar de buitenschoolse opvang (BSO), dan
vind je daar weer dezelfde aanpak en bekende
gezichten. Dat voelt toch als een warm bad? Alle
organisaties hebben hun eigen ruimtes, maar ze liggen
dicht bij elkaar. De begin- en eindtijden worden op
elkaar afgestemd. Je bent zó bij het consultatiebureau,
of bij de schoolmaatschappelijk werker. Een mooie
doorgaande lijn en zorg op maat voor de kinderen. Ook
voor de ouders, echt een meerwaarde!

Kei13
h,t centrum

voor kinderen
van � tot 13 jaar

“

“

“

De
Steenuil

�aster
Kinderopvang

Laam saoaj7 Jefg kl sss-mVnoamcmkal-jh
Kei13 - Wezenland 582c - 7415 JM Deventer

T 0570 - 857 100 - kinderopvang@rastergroep.nl

“

Jae02 , SatajhVj‘ 461 , 5304 Barajoam
T 0570 - 625 031

��l�n�r�: Anita Oosterloo, �teven Diepeveen en Colette �ermeulen
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Eén plek, voor alle kinderen.
Dat is Kei13, hét centrum voor

kinderen van 0 tot 13 jaar, tussen Keizerslanden en de
(nog te realiseren) wijk Steenbrugge in Deventer. Een
prachtig nieuw gebouw van de gemeente Deventer
en Woonbedrijf ieder1, helemaal afgestemd op de
kinderen en hun ouders. Met als doel: meer kansen
voor de kinderen om zich te ontwikkelen.

Kinderen groeien op met Kei13
Vanaf hun geboorte zijn kinderen welkom in het consultatie-
bureau van Carinova in Kei13. Baby’s en peuters kunnen naar
het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal van Raster. Vanaf
4 jaar mogen de kinderen naar school en kunnen zij naar de
buitenschoolse opvang. In Kei13 is er keuze uit twee scholen,
de interconfessionele Daltonschool De Steenuil en de openbare
basisschool De Flint. Beide scholen hebben een eigen karakter
en profiel, dus er valt iets te kiezen! Voor kleuters die de
Nederlandse taal nog niet beheersen, is er onderwijs van
De TiNtaan.

Activiteiten binnen en buiten school
Na schooltijd en in vakanties kunnen de kinderen verder leren
en beleven door het gevarieerde aanbod van Kei13. Zo gaan
Leeuwenkuil kunstencentrum en Dans- en Turncentrum SVOD
samen met Raster en de scholen een uitdagend programma
bedenken. Het gebouw biedt daarvoor alle voorzieningen, van
sportzaal tot muzieklokaal en van presentatieruimte tot fitness-
school.

Zorg voor ieder kind
In Nederland krijgen alle wijken vanuit de gemeente een
‘Centrum voor Jeugd en Gezin’ (CJG) om alle zorg rondom het
kind te regelen. In Deventer werken 15 organisaties hierin
samen; zoals de scholen, Raster, Carinova en Bureau Jeugd-
zorg. Voor Kei13 betekent het dat het CJG een speciale ruimte
heeft in het gebouw waar alle organisaties gebruik van kunnen
maken, bijvoorbeeld voor gesprekken of een spreekuur.

Deze folder is bedoeld om geïnteresseerden te laten weten
wat Kei13 inhoudt. Alle organisaties binnen Kei13 komen kort
in beeld. Ook een aantal ouders, medewerkers en kinderen
vertellen wat ze vinden en verwachten van Kei13. Wij hopen
dat ook voor u een wereld opengaat!

Heeft u na het lezen nog vragen? Aarzel niet om contact op te
nemen.

Met vriendelijke groet,

�teven Diepeveen
Anita Oosterloo
Colette �ermeulen
Managementteam Kei13

2 3 4 5

Meer weten? Kijk op www.daltonschool-desteenuil.nl
Kei13 - Wezenland 582a - 7415 JM Deventer

T 0570 - 625 441

De Steenuil is een interconfes-
sionele Daltonschool. Interconfessioneel wil zeggen dat
het onderwijs gebaseerd is op alle soorten geloofs-
overtuigingen. Dit uit zich o.a. in aandacht voor feesten
en tradities uit verschillende religies. Iedereen die zich
hier in kan vinden is welkom op onze school.

Kinderdagverblijf
Pebbles
Dagopvang voor kinderen
van 0 tot 4 jaar
In het kinderdagverblijf zitten er
maximaal 12 kinderen in een
groep. Iedere dag staat gezellig-
heid en gezamenlijkheid centraal.
Op vaste tijden gaan we samen

aan tafel en wordt er gegeten, gedronken, gezongen en
gekletst. Natuurlijk is er veel ruimte om te spelen. Ook zijn er
iedere dag kleine activiteiten, zoals knutselen of bewegings-
spelletjes. Zo ontwikkelen kinderen zich spelenderwijs én in hun
eigen tempo. Baby’s volgen hun eigen ritme van drinken en
slapen. We geven baby’s persoonlijke aandacht door bijvoor-
beeld knuffelen en kietelspelletjes, het aanreiken van speelgoed
en samen spelen. Zo ontwikkelen de kinderen zich in een veilige
en vertrouwde omgeving.

Peuterspeelzaal Pebbles
Speelgroepen voor peuters
van 2 tot 4 jaar
Een peuterspeelzaal is leuk voor
kinderen én goed voor hun ont-
wikkeling. Zo leren zij op speelse
wijze omgaan met regels, zoals
rekening houden met elkaar, op
hun beurt wachten en samen

plezier maken. Op de peuterspeelzaal is veel aandacht voor
creativiteit, tekenen, plakken, knutselen. De leidster leest de
kinderen vaak voor. Kinderen genieten daarvan en het is goed
voor hun taalontwikkeling. Zo wennen kinderen aan een vaste
dagindeling met verschillende activiteiten, net als op de basis-
school en voelen kinderen zich daar sneller thuis.

Buitenschoolse opvang
Pebbles
Opvang vóór en na schooltijd
én in de schoolvakanties voor
basisschoolkinderen
Bij buitenschoolse opvang ligt
het accent op ontspanning,
plezier en samen spelen. Iedere
dag zijn er leuke activiteiten. Er is

speelgoed en kinderen kunnen spelletjes doen, knutselen en
lezen. Maar er is ook veel ruimte voor eigen inbreng van de
kinderen. Kei13 heeft een prachtig buitenterrein waar kinderen
zich lekker kunnen uitleven. Bovendien komt er in Kei13 ook
een gevarieerd aanbod aan sport en culturele activiteiten. De
pedagogisch medewerkers zorgen voor een huiselijke, prettige
sfeer en een goed contact met de kinderen.

Vrijheid & verantwoordelijkheid
Op een Daltonschool leren kinderen door zelfstandig kennis
en ervaring op te doen. Onze leerlingen krijgen de vrijheid om
zelf keuzes te maken. Dat betekent niet dat alles zomaar mag.
Vrijheid betekent leren omgaan met verantwoordelijkheid.
Leerkracht en leerling maken samen afspraken over de taken.

Zelfstandig werken
Daltononderwijs vormt kinderen tot volwassenen die zelfstan-
dig kunnen denken en doen. Ieder kind heeft recht op optimale
kansen om zichzelf te ontwikkelen. Daarom wordt er veel zelf-
standig gewerkt. Op De Steenuil krijgt ieder kind de kansen die
bij hem of haar passen. Het tempo en de hoeveelheid leerstof
worden bepaald door de interesse en intelligentie van het kind.

Leren samenwerken
Om later goed mee te kunnen draaien in de maatschappij, is
leren samenwerken erg belangrijk. Daarom is er op onze school
veel aandacht voor het spelen en werken in groepjes. Al doende
leren de kinderen naar elkaar te luisteren en respect te hebben
voor elkaar.

Taal, rekenen en wereldoriëntatie
Op de Steenuil besteden we extra aandacht aan het verbeteren
van de taal- en rekenvaardigheden. Daarnaast bieden we onze
leerlingen een breed lesprogramma, van wereldoriëntatie, crea-
tieve vakken tot sociale redzaamheid en sport.

Een veilige plek met respect voor jezelf en anderen
Onze school moet een veilige plek zijn voor leerlingen, ouders en
leerkrachten. Problemen als pesten, discriminatie en intimidatie
hebben daarom onze volle aandacht. Op De Steenuil gaan we
met de kinderen om op basis van wederzijds respect. Samen
vormen we een groep, een school en een team. Wij willen de
kinderen op onze school de optimale omgeving en begeleiding
bieden bij hun zoektocht naar eigen ontwikkeling, zelfstandig-
heid en geluk.

Zorg voor onze leerlingen
De Steenuil wil ieder kind passend onderwijs bieden, zowel bij
extra hulp in de groep als bij (hoog) begaafdheid. De intern
begeleider draagt samen met de leerkracht zorg voor de
leerlingen. Twee keer per jaar krijgen de leerlingen een rapport
mee en hebben ze een gesprek met de mentor.

Contact met de ouders
Wij vinden het belangrijk om contact te hebben met de ouders
van ieder kind. Regelmatig houden we de ouders op de hoogte
van de ontwikkeling en de vorderingen van hun kind en komen
we minimaal één keer op huisbezoek. Daarnaast zijn veel ou-
ders actief als klassenouder, in de MR en de oudervereniging.

De Flint is een ambitieuze openbare
basisschool. De school staat letterlijk

voor iedereen ‘open’. De 150 kinderen die er lessen
volgen, zijn allemaal verschillend. Juist deze onderlinge
verschillen vormen het uitgangspunt voor het onderwijs.
Ontmoeting, respect en gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid staan centraal. Wij bieden een brede vorming
en voorbereiding op een multiculturele samenleving.

Meer dan taal en rekenen
Groepen in de onderbouw proberen we kleiner te houden dan
de andere groepen. Daarnaast zetten we zo mogelijk
onderwijsassistenten in om de leerkrachten te ondersteunen.
We vinden het heel belangrijk dat kinderen goed leren lezen,
schrijven en rekenen. Daar steken we extra energie in. De Flint
werkt structureel aan de kwaliteit van het onderwijs en sluit aan
bij de nieuwste onderwijsontwikkelingen. Door een goed-
werkend zorgsysteem is er dagelijks passende aandacht voor
ieder kind. Planmatig werken is daarbij onze kracht.

Brede persoonlijke ontwikkeling
Naast rekenen en taal bieden wij de kinderen een brede
persoonlijke ontwikkeling. Daarbij hoort het leren omgaan
met verschillen in bijvoorbeeld afkomst, religie, maar ook in
mogelijkheden. In de toekomst zal de Flint zelfs ‘Vroeg Vreemde
Talen Onderwijs’ invoeren, in de vorm van Engelse taal vanaf
groep 1. De voorbereidingen hiervoor zijn gestart.

Zelfstandigheid en zelfvertrouwen
Zelf initiatief nemen, met ideeën komen en zelfstandig je taken
kunnen plannen. Dat is wat we de kinderen op De Flint mee
willen geven. Weten wat hun mogelijkheden zijn, waar de grenzen
liggen. Op die manier werken we aan het zelfvertrouwen. Dat is
een goede basis om de toekomst met vertrouwen tegemoet te
zien. Zelfstandig werken wordt bij ons dus aangemoedigd en
gewaardeerd.

Belangrijke plaats in de wijk
De wijk is voor onze school de basis en vormt onze cultuur.
Onze leerlingen wonen er, spelen er en gaan er met elkaar naar
school. Kenmerkend voor onze school is de grote betrokken-
heid van zowel leerlingen als leerkrachten. We werken binnen
heel Kei13 vanuit één pedagogische lijn, die dus ook door De
Flint wordt gevolgd. We werken met duidelijke afspraken over
omgangsvormen, veiligheid en orde.

Ieder kind is uniek!
Op De Flint is ruimte voor verschillen tussen kinderen, want ieder
kind is anders. We proberen het onderwijs af te stemmen op
het kind. Bijvoorbeeld door ze zelfstandig te laten werken en
vooral sámen te werken.

Contact met de ouders
Goed contact met ouders en betrokkenheid bij de school
vinden wij erg belangrijk. Alle ouders worden regelmatig op
school uitgenodigd. Wilt u tussentijds iets bespreken? Loop
gerust binnen!

Meer weten? Kijk op www.basisschool-deflint.nl
Kei13 - Wezenland 582b - 7415 JM Deventer

T 0570 - 625 031

�teven Diepeveen,
Centraal directeur Kei13

“In Nederland zijn inmiddels
meer centra voor kinderen van
0 tot 13 jaar maar de kracht in
Kei13 zit hem in één centraal
management voor heel Kei13,
met een overkoepelend beheer.
We streven zo naar goede en
open communicatie en gaan
zorgen voor één pedagogische
lijn voor alle professionals. Dat is
wel heel bijzonder.”

Kei13 is het kloppende hart
“Waarom deze rol in Kei13 mij zo aanspreekt? Hij is me op het lijf
geschreven; ik ben een aanjager en een verbinder. En ik heb een
groot verantwoordelijkheidsgevoel en durf te vernieuwen. In Kei13
ben ik het centrale aanspreekpunt. Ik wil graag dat iedereen over
5 jaar zegt: Kei13, dat is het kloppende hart voor zowel Keizers-
landen als Steenbrugge!

Anita Oosterloo, Onderwijskundig directeur De Flint en De �teenuil

“Sinds twee maanden ben ik onderwijskundig directeur op De Flint
en De Steenuil. Wat me zo aanspreekt in Kei13 is hoe actief we

werken aan een kansrijke
omgeving. Eigenlijk alle ouders
willen dat hun kind het beter
heeft dan zijzelf vroeger hadden.”

Daar werk ik graag aan mee
“In Kei13 kom je met je baby, je
peuter of je kind en word je
ondersteund. Bijvoorbeeld als
het gaat om opvoeding of
gezondheid. De maatschappij
vraagt nogal wat van mensen en
kinderen: Gezond eten, genoeg
bewegen en mee kunnen
komen met je leeftijdsgenootjes.
Ik wil graag dat ouders over een

jaar denken: Kei13, daar loop je naar binnen voor een praatje,
daar zijn mensen die mij en mijn kind kunnen helpen. Daar werk
ik graag aan mee.”

Ouders kunnen zelf een keuze maken
“Ik ben blij dat we met twee basisscholen in Kei13 komen met
beide een eigen identiteit. Zo kunnen ouders zelf een keuze
maken voor het soort onderwijs dat hen aanspreekt. Waar
mogelijk werken de scholen samen, met een gezamenlijke
bibliotheek bijvoorbeeld. Het is ook goed dat de kinderen van
beide scholen elkaar leren kennen, ze wonen tenslotte samen in
de wijk.”

Colette �ermeulen
Manager kinderopvang

Kei13 biedt kinderen en
hun ouders echt een meer-
waarde

Ik ben heel blij met Kei13. Door
samen te werken kunnen we de
kinderen meer enbetere moge-

lijkheden bieden om zich te ontwikkelen. Het is toch
fantastisch dat we de kinderen die naar het kinderdag-
verblijf of de peuterspeelzaal gaan, spelenderwijs
kunnen begeleiden naar de basisschool. Op beide
plekken dezelfde thema’s, dezelfde pedagogische
aanpak, manier van omgang en sfeer.

Dicht bij elkaar
Heel vertrouwd, alles in één gebouw. Zo kan het kind
in de periode voor het vier jaar wordt al even ‘gluren’ in
de klas bij de juf of meester. En gaat een leerling na
schooltijd naar de buitenschoolse opvang (BSO), dan
vind je daar weer dezelfde aanpak en bekende
gezichten. Dat voelt toch als een warm bad? Alle
organisaties hebben hun eigen ruimtes, maar ze liggen
dicht bij elkaar. De begin- en eindtijden worden op
elkaar afgestemd. Je bent zó bij het consultatiebureau,
of bij de schoolmaatschappelijk werker. Een mooie
doorgaande lijn en zorg op maat voor de kinderen. Ook
voor de ouders, echt een meerwaarde!

Kei13
h,t centrum

voor kinderen
van � tot 13 jaar

“

“

“

De
Steenuil

�aster
Kinderopvang

Meer weten? Kijk op www.rastergroep.nl
Kei13 - Wezenland 582c - 7415 JM Deventer

T 0570 - 857 100 - kinderopvang@rastergroep.nl

“

Kei13 - Wezenland 582 - 7415 Deventer
T 0570 - 625 031
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Taalschakelklas De TiNtaan, sinds 2006
gehuisvest in De Flint, is bedoeld voor kleu-

ters die de Nederlandse taal (nog) niet goed beheersen.
TiNtaan staat voor Tijdelijk intensief Nederlands
taalonderwijs aan nieuwkomers. In Deventer zijn er
op 3 locaties taalschakelklassen van De TiNtaan.

Goede samenwerking
Net als de peuterspeelzaal Pebbles is de taalschakelklas al jaren
gehuisvest in het gebouw van De Flint. Er is een goede samen-
werking tussen de scholen en de peuterspeelzaal. Als een
peuter van de peuterspeelzaal afgaat en de Nederlandse taal
nog niet goed beheerst, wordt hij	zij - in overleg met de ouders -
eerst een jaar in de taalschakelklas geplaatst. Daarna stroomt
het kind door naar regulier basisonderwijs, bijvoorbeeld De Flint
of De Steenuil. Binnen Kei13 blijft deze goede samenwerking
dan ook behouden.

Een jaar vol taal
Onze leerlingen komen een jaar lang in
een ‘taalbad’ terecht. Ze leren Neder-
landse woorden aan de hand van
thema’s die aansluiten op het dagelijks
leven. De klassen zijn klein met max.

15 leerlingen. Er is een leerkracht en een onderwijs-assistent.
Door die kleinschaligheid, onze werkwijze en speciale les-
methode, leren de kinderen in een jaar tijd meer Nederlandse
woorden dan in groep 1 van een reguliere basisschool. Het les-
programma is verder hetzelfde; denk aan rekenen, muziek,
drama en handvaardigheid. Alleen bij ons wordt alles overgoten
met een ‘saus’ van taal, taal en nog eens taal.

Meer weten? Kijk op www.detintaan.nl
Kei13 - Wezenland 582 - 7415 JM Deventer

T 06 - 134481�2 - info@detintaan.nl

De �i�taan

De "eer �a lan, vader van Ku�ra
�oudleerling sc"akelklas� en
�mir"an �leerling sc"akelklas�:

Dik tevreden
Ik ben dik tevreden over het jaar dat
Kubra in de schakelklas zat. Daarvoor

sprak ze niet zo goed Nederlands. Toen ze in de scha-
kelklas kwam merkten we na een paar maanden al het
verschil. Ook tantes en ooms, merkten dat Kubra
steeds meer zinnen ging maken. Bij Emirhan horen we
nu hetzelfde: zijn zinnen in het Nederlands worden
steeds langer.

“

��� er gaat
een *ereld

voor je
open�

Zorg moet dichtbij zijn. Als regionale
thuiszorgorganisatie zijn we in Kei13

vlak bij u in de buurt. Dat geeft u en ons een goed ge-
voel. Dat blijkt ook uit de hoge scores van onderzoeken
naar de waardering van onze cli?nten en medewerkers.

Consultatiebureau in Kei13
U wilt uw kind zo goed mogelijk verzorgen en opvoeden. Het
consultatiebureau in Kei13 kan u daar bij helpen. Bijvoorbeeld
door te kijken of uw kind zich gezond ontwikkelt en door de
noodzakelijke inentingen te geven. Maar ook door advies te
geven, uw vragen te beantwoorden en cursussen aan te bieden.
Zo nodig verwijzen onze medewerkers door naar specialisten
voor verder onderzoek of behandeling. Op het nieuwe
consultatiebureau hebt u te maken met de assistente, de arts
en de jeugdverpleegkundige.

Jeugdgezondheidszorg
Tot uw kind vier jaar is, heeft u regelmatig met de Jeugd-
gezondheidszorg te maken. Dat begint al in de eerste week na
de geboorte van uw kind, met de gehoortest en de hielprik bij u
thuis. In de tweede week komt de jeugdverpleegkundige bij u
langs voor een kennismaking en een uitnodiging voor het
eerste bezoek aan het consultatiebureau.

Schoolmaatschappelijk werk
Het Schoolmaatschappelijk werk vervult een brugfunctie tussen
school en ouders. We kunnen in gesprekken met u en uw
kinderen problemen verhelderen of verder onderzoek doen,
zodat een eventuele verwijzing soepel verloopt. Het School-
maatschappelijk werk kan daarmee een belangrijke bijdrage
leveren aan goede zorg. In Kei13 is er een vaste maatschappelijk
werker die voor ouders het aanspreekpunt is.

	arinova

Leeuwenkuil kunstencentrum
organiseert lessen en cursus-
sen in theater, dans, muziek,
zang, beeldende kunst, schrij-

ven en nieuwe media. Onze kunstdocenten geven les
aan jong en oud; overdag en ‘s avonds. Dit doen we op
meerdere locaties in en rondom Deventer en op veel
scholen.

Kei13, een gezellige plek!
Kei13 wordt een gezellige plek waar iedereen graag komt. Daar
wil de Leeuwenkuil graag een steentje aan bijdragen. Ook in
Kei13 zullen we, in overleg met de scholen en de BSO, met een
aanbod aan kunstcursussen komen.

Waarom is kunsteducatie belangrijk?
Kunstlessen bieden kinderen de mogelijkheid hun creatieve en
artistieke kwaliteiten te ontdekken, hun talenten te ontwikkelen
en hun horizon te verbreden. Het geeft zelfvertrouwen, een
gevoel van trots op iets dat je zelf gedaan hebt. Zulke ervaringen
zorgen ervoor dat kinderen hun draai beter vinden in het leven.
En meer plezier hebben.

Ideeën?
Wat zijn uw wensen - voor uzelf en voor uw kind - op het gebied
van de kunsten? Laat het ons weten! En misschien organiseren
we meteen wel de cursus van uw keuze! Laat uw wensen,
ideeën en vragen opborrelen en mail ze naar Leeuwenkuil
kunstencentrum.

hét centrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar

Eigen rap
Ik vond het best wel een beetje eng om mijn eigen rap
voor te dragen, maar het ging heel goed en iedereen
klapte voor me!

“ “

Meer weten? Kijk op www.leeuwenkuil.nl
Leeuwenkuil - Keizerstraat 70 - 7411 HH Deventer

iris.vanderboon@leeuwenkuil.nl of bel Iris van der Boon:
T 0570 - 66 50 87

Nu ben ik kampioen van
Nederland

Toen ik begon met Ritmische Gym-
nastiek was ik 6 jaar oud. Mijn buur-
meisje zat toen ook nog op Ritmische
Gymnastiek. Ik wilde ook op een sport

dus ben ik een keer meegegaan. Ik heb toen bijna de
hele les gehuild en vond het niet leuk. Een halfjaar later
ging ik nog een keer en toen vond ik het heel leuk. Nu
ben ik kampioen van Nederland. En ik ben niet de
enige nationaal kampioen bij de SVOD, er zijn er wel 20!

“
Met Kei13 bereiken we de hele groep

Enthousiast vertelt �in2 �g�erts, �eugdverpleegkundige
�ij Carinova, over de vele voordelen die ze in Kei13 ziet:
“Met school, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal
bereiken we meteen onze hele doelgroep. Ook de
korte lijnen zijn een groot voordeel. Met diverse zorg-
instanties zitten we onder één dak. We kunnen veel
gemakkelijker onderling contact leggen, de ideale vorm
voor ketensamenwerking.

Meer weten? Kijk op www.svod.nl
Kei13 - Wezenland 582e - 7415 JM Deventer

T 0570 - 625 1�4

“
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Meer weten? Kijk op www.carinova.nl
Kei13 - Wezenland 582f- 7415 JM Deventer

T 0�00 - 8662 (lokaal tarief) - F 0570 - 518 018

“ “

taalschakelklas

�asisonder*ijs

sport� spel�
dans� kunst

naschoolse activiteiten

+org
schoolmaatschappelijk *erk

consultatie�ureau

kinderdagver�lij�

peuterspeel+aal

naschoolse opvang

�anneke Kieke�osc" � leidster peuterspeel3aal �e��les
�ina �lac+uiere � leerkrac"t groep 1

Krachten bundelen in Kei13

Hanneke: “Wij zijn met drie speelgroepen gevestigd in het gebouw van
De Flint. We spreken elkaar regelmatig. Over kinderen die doorstromen naar
de basisschool, bijvoorbeeld.” Tina vult aan: “We komen elkaar wel eens
tegen in de gang en dan ontstaat er een gesprekje. Dit jaar hebben we voor
het eerst afspraken met elkaar gemaakt om over de kinderen te praten. In het
nieuwe gebouw van Kei13 hebben we letterlijk meer ruimte om regelmatig met
elkaar te overleggen. Daar kijk ik echt naar uit!”

Korte lijntjes
“In Kei13 zullen de lijntjes nog korter worden,” meent Hanneke. “Ook naar de
andere organisaties. Ik stel me voor dat, als een kind uit de groep slecht
slaapt, we straks zo even met de ouder meelopen naar de jeugdverpleeg-
kundige voor tips. Of dat de sportclub peutergym organiseert, als opgemerkt
wordt dat veel peuters overgewicht hebben. Voor de kinderen is het vertrouwd om steeds dezelfde gezichten te zien en de
leerkracht van groep 1 al te kennen. We hanteren dezelfde lesmethodes en leren dezelfde liedjes aan.”

Samen ouders meer betrekken
“Voor de ouders hebben we ouderbijeenkomsten en er is een ouders actief-groep,” legt Hanneke uit. “Deze is er om de over-
gang naar de basisschool soepel te laten verlopen. Het zou toch mooi zijn als de contactpersoon van de groep de ouders
straks kan blijven ondersteunen? “We hebben nog meer ideeën om de ouders bij de school te betrekken,” vertelt Tina. “Bij
de peuterspeelzaal komen ze wel, maar er is soms een drempel om bij ons binnen te lopen. Daarom willen we straks samen
bijvoorbeeld inloop-ochtenden organiseren met een thema, bijvoorbeeld voorlezen, of gewoon met de ouders een kop
koffie drinken. Zo kunnen we in Kei13 mooi onze krachten bundelen.” “

“

Mevrouw O3�ek � moeder van �uve2da Altunok

Ik zie alleen maar voordelen in Kei13

Mevrouw Ozbek: “Mijn dochter ging al naar het kinderdagverblijf en nu naar
De Flint en de BSO. De combinatie vind ik geweldig!” De twee verschillende
locaties van de BSO vind ik wel lastig. Er is een gebrek aan vrije plaatsen, daarom
gaat mijn dochter 1 dag in de week naar een andere BSO dan die in het school-
gebouw zelf. Straks in Kei13 zit alles onder één dak en dan is er meer ruimte op
de BSO. Zowel voor mijn dochter als voor mij is dat een stuk prettiger.”

Enthousiast over 5 dagen-model
“Ik ben absoluut te spreken over Kei13. Ik zie alleen maar voordelen,” vervolgt
mevrouw Ozbek. “Er komen binnen Kei13 allerlei activiteiten. Als mijn dochter
naar de BSO gaat, kan ze bijvoorbeeld ook sporten bij de SVOD. En over dat
5 dagen-model ben ik helemaal enthousiast. Als werkende moeder voel ik me
wel eens schuldig dat ik mijn dochter tussen de middag niet kan ophalen. Straks
blijven alle kinderen vijf dagen per week over op school en eten ze samen een
boterham. Ideaal, echt een hele mooie oplossing.”

“
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Kei13, allerlei sportieve activiteiten
Begin 2011 zal Kei13 de centrale vestiging zijn van SVOD met
een bestuurskamer, kostuum- en decorkamer, werkplaats, op-
slagruimte en een eigen kantine	recreatieruimte. Na schooltijd
organiseert SVOD in Kei13 allerlei sportieve activiteiten samen
met de scholen en de naschoolse opvang; schminken en
verkleedpartijen, jongens- en meisjesgym, dansen	bewegen op
muziek (ook voor ouder en kind), ouder- en peutergymnastiek,
diverse dansvormen als hiphop, Zumba, breakdance en
klassiek. Ook is er ruimte voor ‘bewegen op muziek voor huis-
vrouwen’, conditietraining voor volwassenen en sportfit 55+.
Met elkaar geven we inhoud aan de uitspraak: ‘Samen leven
begint met samen spelen’.

“

SVOD is een d;namische sport-
club met 1500 leden. Je kunt er

kiezen uit diverse vormen van bewegen op muziek: van
jazz- tot klassiek ballet en van recreatief dansen tot
deelname aan wedstrijddansen op landelijk niveau.
Daarnaast kun je bij SVOD terecht voor trampoline-
springen en alle vormen van de g;msport. Van een
uurtje g;mmen in de week tot selectieturnen en uit-
komen op landelijke en internationale wedstrijden.

Fotogra ie: Femke �eussink



Taalschakelklas De TiNtaan, sinds 2006
gehuisvest in De Flint, is bedoeld voor kleu-

ters die de Nederlandse taal (nog) niet goed beheersen.
TiNtaan staat voor Tijdelijk intensief Nederlands
taalonderwijs aan nieuwkomers. In Deventer zijn er
op 3 locaties taalschakelklassen van De TiNtaan.

Goede samenwerking
Net als de peuterspeelzaal Pebbles is de taalschakelklas al jaren
gehuisvest in het gebouw van De Flint. Er is een goede samen-
werking tussen de scholen en de peuterspeelzaal. Als een
peuter van de peuterspeelzaal afgaat en de Nederlandse taal
nog niet goed beheerst, wordt hij	zij - in overleg met de ouders -
eerst een jaar in de taalschakelklas geplaatst. Daarna stroomt
het kind door naar regulier basisonderwijs, bijvoorbeeld De Flint
of De Steenuil. Binnen Kei13 blijft deze goede samenwerking
dan ook behouden.

Een jaar vol taal
Onze leerlingen komen een jaar lang in
een ‘taalbad’ terecht. Ze leren Neder-
landse woorden aan de hand van
thema’s die aansluiten op het dagelijks
leven. De klassen zijn klein met max.

15 leerlingen. Er is een leerkracht en een onderwijs-assistent.
Door die kleinschaligheid, onze werkwijze en speciale les-
methode, leren de kinderen in een jaar tijd meer Nederlandse
woorden dan in groep 1 van een reguliere basisschool. Het les-
programma is verder hetzelfde; denk aan rekenen, muziek,
drama en handvaardigheid. Alleen bij ons wordt alles overgoten
met een ‘saus’ van taal, taal en nog eens taal.

Meer weten? Kijk op www.detintaan.nl
Kei13 - Wezenland 582 - 7415 JM Deventer

T 06 - 134481�2 - info@detintaan.nl

De �i�taan

De "eer �a lan, vader van Ku�ra
�oudleerling sc"akelklas� en
�mir"an �leerling sc"akelklas�:

Dik tevreden
Ik ben dik tevreden over het jaar dat
Kubra in de schakelklas zat. Daarvoor

sprak ze niet zo goed Nederlands. Toen ze in de scha-
kelklas kwam merkten we na een paar maanden al het
verschil. Ook tantes en ooms, merkten dat Kubra
steeds meer zinnen ging maken. Bij Emirhan horen we
nu hetzelfde: zijn zinnen in het Nederlands worden
steeds langer.

“

��� er gaat
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Zorg moet dichtbij zijn. Als regionale
thuiszorgorganisatie zijn we in Kei13

vlak bij u in de buurt. Dat geeft u en ons een goed ge-
voel. Dat blijkt ook uit de hoge scores van onderzoeken
naar de waardering van onze cli?nten en medewerkers.

Consultatiebureau in Kei13
U wilt uw kind zo goed mogelijk verzorgen en opvoeden. Het
consultatiebureau in Kei13 kan u daar bij helpen. Bijvoorbeeld
door te kijken of uw kind zich gezond ontwikkelt en door de
noodzakelijke inentingen te geven. Maar ook door advies te
geven, uw vragen te beantwoorden en cursussen aan te bieden.
Zo nodig verwijzen onze medewerkers door naar specialisten
voor verder onderzoek of behandeling. Op het nieuwe
consultatiebureau hebt u te maken met de assistente, de arts
en de jeugdverpleegkundige.

Jeugdgezondheidszorg
Tot uw kind vier jaar is, heeft u regelmatig met de Jeugd-
gezondheidszorg te maken. Dat begint al in de eerste week na
de geboorte van uw kind, met de gehoortest en de hielprik bij u
thuis. In de tweede week komt de jeugdverpleegkundige bij u
langs voor een kennismaking en een uitnodiging voor het
eerste bezoek aan het consultatiebureau.

Schoolmaatschappelijk werk
Het Schoolmaatschappelijk werk vervult een brugfunctie tussen
school en ouders. We kunnen in gesprekken met u en uw
kinderen problemen verhelderen of verder onderzoek doen,
zodat een eventuele verwijzing soepel verloopt. Het School-
maatschappelijk werk kan daarmee een belangrijke bijdrage
leveren aan goede zorg. In Kei13 is er een vaste maatschappelijk
werker die voor ouders het aanspreekpunt is.

	arinova

Leeuwenkuil kunstencentrum
organiseert lessen en cursus-
sen in theater, dans, muziek,
zang, beeldende kunst, schrij-

ven en nieuwe media. Onze kunstdocenten geven les
aan jong en oud; overdag en ‘s avonds. Dit doen we op
meerdere locaties in en rondom Deventer en op veel
scholen.

Kei13, een gezellige plek!
Kei13 wordt een gezellige plek waar iedereen graag komt. Daar
wil de Leeuwenkuil graag een steentje aan bijdragen. Ook in
Kei13 zullen we, in overleg met de scholen en de BSO, met een
aanbod aan kunstcursussen komen.

Waarom is kunsteducatie belangrijk?
Kunstlessen bieden kinderen de mogelijkheid hun creatieve en
artistieke kwaliteiten te ontdekken, hun talenten te ontwikkelen
en hun horizon te verbreden. Het geeft zelfvertrouwen, een
gevoel van trots op iets dat je zelf gedaan hebt. Zulke ervaringen
zorgen ervoor dat kinderen hun draai beter vinden in het leven.
En meer plezier hebben.

Ideeën?
Wat zijn uw wensen - voor uzelf en voor uw kind - op het gebied
van de kunsten? Laat het ons weten! En misschien organiseren
we meteen wel de cursus van uw keuze! Laat uw wensen,
ideeën en vragen opborrelen en mail ze naar Leeuwenkuil
kunstencentrum.

hét centrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar

Eigen rap
Ik vond het best wel een beetje eng om mijn eigen rap
voor te dragen, maar het ging heel goed en iedereen
klapte voor me!

“ “

Meer weten? Kijk op www.leeuwenkuil.nl
Leeuwenkuil - Keizerstraat 70 - 7411 HH Deventer

iris.vanderboon@leeuwenkuil.nl of bel Iris van der Boon:
T 0570 - 66 50 87

Nu ben ik kampioen van
Nederland

Toen ik begon met Ritmische Gym-
nastiek was ik 6 jaar oud. Mijn buur-
meisje zat toen ook nog op Ritmische
Gymnastiek. Ik wilde ook op een sport

dus ben ik een keer meegegaan. Ik heb toen bijna de
hele les gehuild en vond het niet leuk. Een halfjaar later
ging ik nog een keer en toen vond ik het heel leuk. Nu
ben ik kampioen van Nederland. En ik ben niet de
enige nationaal kampioen bij de SVOD, er zijn er wel 20!

“
Met Kei13 bereiken we de hele groep

Enthousiast vertelt �in2 �g�erts, �eugdverpleegkundige
�ij Carinova, over de vele voordelen die ze in Kei13 ziet:
“Met school, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal
bereiken we meteen onze hele doelgroep. Ook de
korte lijnen zijn een groot voordeel. Met diverse zorg-
instanties zitten we onder één dak. We kunnen veel
gemakkelijker onderling contact leggen, de ideale vorm
voor ketensamenwerking.

Meer weten? Kijk op www.svod.nl
Kei13 - Wezenland 582e - 7415 JM Deventer

T 0570 - 625 1�4

“
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Meer weten? Kijk op www.carinova.nl
Kei13 - Wezenland 582f- 7415 JM Deventer

T 0�00 - 8662 (lokaal tarief) - F 0570 - 518 018
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�anneke Kieke�osc" � leidster peuterspeel3aal �e��les
�ina �lac+uiere � leerkrac"t groep 1

Krachten bundelen in Kei13

Hanneke: “Wij zijn met drie speelgroepen gevestigd in het gebouw van
De Flint. We spreken elkaar regelmatig. Over kinderen die doorstromen naar
de basisschool, bijvoorbeeld.” Tina vult aan: “We komen elkaar wel eens
tegen in de gang en dan ontstaat er een gesprekje. Dit jaar hebben we voor
het eerst afspraken met elkaar gemaakt om over de kinderen te praten. In het
nieuwe gebouw van Kei13 hebben we letterlijk meer ruimte om regelmatig met
elkaar te overleggen. Daar kijk ik echt naar uit!”

Korte lijntjes
“In Kei13 zullen de lijntjes nog korter worden,” meent Hanneke. “Ook naar de
andere organisaties. Ik stel me voor dat, als een kind uit de groep slecht
slaapt, we straks zo even met de ouder meelopen naar de jeugdverpleeg-
kundige voor tips. Of dat de sportclub peutergym organiseert, als opgemerkt
wordt dat veel peuters overgewicht hebben. Voor de kinderen is het vertrouwd om steeds dezelfde gezichten te zien en de
leerkracht van groep 1 al te kennen. We hanteren dezelfde lesmethodes en leren dezelfde liedjes aan.”

Samen ouders meer betrekken
“Voor de ouders hebben we ouderbijeenkomsten en er is een ouders actief-groep,” legt Hanneke uit. “Deze is er om de over-
gang naar de basisschool soepel te laten verlopen. Het zou toch mooi zijn als de contactpersoon van de groep de ouders
straks kan blijven ondersteunen? “We hebben nog meer ideeën om de ouders bij de school te betrekken,” vertelt Tina. “Bij
de peuterspeelzaal komen ze wel, maar er is soms een drempel om bij ons binnen te lopen. Daarom willen we straks samen
bijvoorbeeld inloop-ochtenden organiseren met een thema, bijvoorbeeld voorlezen, of gewoon met de ouders een kop
koffie drinken. Zo kunnen we in Kei13 mooi onze krachten bundelen.” “

“

Mevrouw O3�ek � moeder van �uve2da Altunok

Ik zie alleen maar voordelen in Kei13

Mevrouw Ozbek: “Mijn dochter ging al naar het kinderdagverblijf en nu naar
De Flint en de BSO. De combinatie vind ik geweldig!” De twee verschillende
locaties van de BSO vind ik wel lastig. Er is een gebrek aan vrije plaatsen, daarom
gaat mijn dochter 1 dag in de week naar een andere BSO dan die in het school-
gebouw zelf. Straks in Kei13 zit alles onder één dak en dan is er meer ruimte op
de BSO. Zowel voor mijn dochter als voor mij is dat een stuk prettiger.”

Enthousiast over 5 dagen-model
“Ik ben absoluut te spreken over Kei13. Ik zie alleen maar voordelen,” vervolgt
mevrouw Ozbek. “Er komen binnen Kei13 allerlei activiteiten. Als mijn dochter
naar de BSO gaat, kan ze bijvoorbeeld ook sporten bij de SVOD. En over dat
5 dagen-model ben ik helemaal enthousiast. Als werkende moeder voel ik me
wel eens schuldig dat ik mijn dochter tussen de middag niet kan ophalen. Straks
blijven alle kinderen vijf dagen per week over op school en eten ze samen een
boterham. Ideaal, echt een hele mooie oplossing.”

“

“

Fo
to

gr
af

ie
:F

ra
ns

H
an

sm
an

M
Vo

rm
ge

vi
ng

:H
FC

M
Fu

lls
er

vi
ce

co
m

m
un

ic
at

ie
bu

re
au

�eeu*enkuil
kunstencentrum

S��D
�et nieu*e Dans� en
�urncentrum in Kei13

Kei13, allerlei sportieve activiteiten
Begin 2011 zal Kei13 de centrale vestiging zijn van SVOD met
een bestuurskamer, kostuum- en decorkamer, werkplaats, op-
slagruimte en een eigen kantine	recreatieruimte. Na schooltijd
organiseert SVOD in Kei13 allerlei sportieve activiteiten samen
met de scholen en de naschoolse opvang; schminken en
verkleedpartijen, jongens- en meisjesgym, dansen	bewegen op
muziek (ook voor ouder en kind), ouder- en peutergymnastiek,
diverse dansvormen als hiphop, Zumba, breakdance en
klassiek. Ook is er ruimte voor ‘bewegen op muziek voor huis-
vrouwen’, conditietraining voor volwassenen en sportfit 55+.
Met elkaar geven we inhoud aan de uitspraak: ‘Samen leven
begint met samen spelen’.

“

SVOD is een d;namische sport-
club met 1500 leden. Je kunt er

kiezen uit diverse vormen van bewegen op muziek: van
jazz- tot klassiek ballet en van recreatief dansen tot
deelname aan wedstrijddansen op landelijk niveau.
Daarnaast kun je bij SVOD terecht voor trampoline-
springen en alle vormen van de g;msport. Van een
uurtje g;mmen in de week tot selectieturnen en uit-
komen op landelijke en internationale wedstrijden.

Fotogra ie: Femke �eussink



Taalschakelklas De TiNtaan, sinds 2006
gehuisvest in De Flint, is bedoeld voor kleu-

ters die de Nederlandse taal (nog) niet goed beheersen.
TiNtaan staat voor Tijdelijk intensief Nederlands
taalonderwijs aan nieuwkomers. In Deventer zijn er
op 3 locaties taalschakelklassen van De TiNtaan.
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De � i� taan

De �eer �a lan, vader van Ku�ra
�oudleerling sc�akelklas�en
�mir�an �leerling sc�akelklas�:
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��� er gaat
een � ereld

voor je
open�

Zorg moet dichtbij zijn. Als regionale
thuiszorgorganisatie zijn we in Kei13

vlak bij u in de buurt. Dat geeft u en ons een goed ge-
voel. Dat blijkt ook uit de hoge scores van onderzoeken
naar de waardering van onze cli� nten en medewerkers.
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� arinova

Leeuwenkuil kunstencentrum
organiseert lessen en cursus-
sen in theater, dans, muziek,
zang, beeldende kunst, schrij-

ven en nieuwe media. Onze kunstdocenten geven les
aan jong en oud; overdag en ‘s avonds. Dit doen we op
meerdere locaties in en rondom Deventer en op veel
scholen.
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Nu ben ik kampioen van
Nederland
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Met Kei13 bereiken we de hele groep
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taalschakelklas

� asisonder� ijs

sport� spel�
dans� kunst

naschoolse activiteiten

� org
schoolmaatschappelijk � erk

consultatie� ureau

kinderdagver� lij�

peuterspeel� aal

naschoolse opvang

�anneke Kieke�osc� �leidster peuterspeel3aal �e��les
�ina �lac�uiere �leerkrac�t groep 1

Krachten bundelen in Kei13
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Mevrouw O3�ek �moeder van �uve�da Altunok

Ik zie alleen maar voordelen in Kei13
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� urncentrum in Kei13
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SVOD is een d; namische sport-
club met 1500 leden. Je kunt er

kiezen uit diverse vormen van bewegen op muziek: van
jazz- tot klassiek ballet en van recreatief dansen tot
deelname aan wedstrijddansen op landelijk niveau.
Daarnaast kun je bij SVOD terecht voor trampoline-
springen en alle vormen van de g;msport. Van een
uurtje g;mmen in de week tot selectieturnen en uit-
komen op landelijke en internationale wedstrijden.

Fotogra ie: Femke �eussink




