
Als er een kindje op komst is breekt 
er een hele nieuwe fase aan in je 
leven. De meeste jonge gezinnen heb-
ben na het verlof opvang nodig voor 
één of meer momenten in de week. 
Het is goed om je breed te oriënteren 
op alle mogelijkheden die er zijn. Kies 
je voor opvang door je eigen familie, 
een gastouder of kinderdagverblijf? 
Het is belangrijk dat je iets kiest wat 
bij jullie past.

Als je kiest voor een kinderdagver-
blijf zou je kunnen kiezen voor IKC 
Kameleon. IKC staat voor integraal 
kindcentrum. Dat betekent dat we 
binnen één organisatie zowel opvang 
als onderwijs aanbieden voor kinderen 
van 0 tot 13 jaar. IKC Kameleon heeft 
een babygroep voor kinderen van 0 tot 

2 jaar, een tweetal peutergroepen voor 
kinderen van 2 tot 4 jaar en buiten-
schoolse opvang voor kinderen vanaf 
4 jaar.

Waarom zou je kiezen voor een kin-
derdagverblijf binnen een IKC? Bij IKC 
Kameleon vinden we het belangrijk 
dat we onze kinderen een veilige en 
leerzame omgeving kunnen bieden 
waarin kinderen op kunnen groeien 
en zich kunnen ontwikkelen in een 
doorgaande lijn. Een IKC is 5 dagen 
per week open van 7.00u tot 18.30u en 

biedt verschillende opvangcontracten. 
Natuurlijk mag je kind ook gewoon 
pas vanaf groep 1 bij ons komen, dat 
is geen enkel probleem. Om te zorgen 
dat we ook een plekje beschikbaar 
hebben is het verstandig rond 2,5 jaar 
op zoek te gaan naar een passende 
onderwijsplek. “Kom je snel een keer-
tje bij ons kijken?”

Sinds 1 september jl. ben ik werk-
zaam als directeur op IKC Kameleon 
in Duiven. Het was een bewuste 
keuze om bij deze nieuwe uitdaging 
opnieuw te kiezen voor een baan in 
de Liemers. Al 20 jaar ben ik werk-
zaam in het onderwijs, en nu ook 
de opvang, in de Liemers. Eerst als 
leerkracht en daarna al 10 jaar als 
directeur bij een ander bestuur in 
deze regio en nu bij Innerwaard.

Binnen Innerwaard mag ik me 
bezighouden met onder andere 
het thema Verbinding vanuit ons 
Koersplan. Binnen de Liemers zijn 
er ontzettend mooie initiatieven 
rondom het Liemers Lijstje opgezet 
om kinderopvang, basisonderwijs 
en voortgezet onderwijs in de regio 
veel meer aan elkaar te verbinden. 

Een IKC is bij uitstek een heel 
mooie ontwikkeling in deze door-
gaande lijn. We zien kinderen als 
baby binnenkomen en mogen hen 
begeleiden en helpen bij hun ont-
wikkeling tot aan het voortgezet on-
derwijs. En ook daar stopt het niet. 

De contacten tussen basisonderwijs 
en voortgezet onderwijs breiden 
zich -gelukkig- steeds meer uit. In 
die samenwerking zijn er ook hele 
mooie initiatieven ontwikkeld,  zoals 
bijvoorbeeld Kansrijk onderwijs voor 
kinderen uit de groepen 7 en 8 die 
beter op hun plek zijn als ze prak-
tisch bezig kunnen zijn. Verder wor-
den er op de bovenbouw van onze 
IKC’s soms lessen gegeven door 
vakdocenten van het voortgezet on-
derwijs, om thema’s te verkennen of 
verdiepen. Daar leren beide partijen 
ontzettend veel van. 

We zoeken met elkaar Liemersbreed 
de verbinding om zo voor ieder kind 
een passend aanbod in opvang en 
onderwijs te verzorgen. Wie kan 
daar nou niet achter staan? Ik maak 
me er hard voor! En om die reden 
blijf ik graag in de Liemers werken.

Armanda Waters
Directeur IKC Kameleon
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        Een fijne plek waar 
je gezien wordt

‘Samen bouwen wij 
aan jouw kleurrijke 

toekomst!’

Restaurant Kameleon! Compleet met menu’s en gedekte tafels. Net als de kleuters werken ook de peuters projectmatig.

Op IKC Kameleon zijn we trots op 
onze IKC-medewerkers. Een voor-
beeld is meester Mart. Hij is er alle 
dagen van de week en werkt zowel 
in de opvang waar hij pedagogisch 
medewerker is als in het onderwijs 
waar hij onderwijsassistent is. Mart 
is daardoor heel zichtbaar in het 
hele IKC en iedereen kent hem. Zo’n 
constante factor is erg prettig en 

sommige kinderen hebben er echt 
steun aan. Zeker kinderen voor wie 
de overgang van thuis naar school en 
andersom lastig is. Zij kunnen aan 
het begin en einde van de school-
dag even schakelen bij Mart. Maar 
eigenlijk profiteren alle leerlingen 
van zijn aanwezigheid. “Als er thuis 
iets speelt of in de klas niet lekker 
loopt, kunnen kinderen elke dag bij 

me terecht voor een praatje of een 
spelletje. Daarna gaat het leren in de 
klas weer een stuk beter”, aldus Mart 
Smeenk. 

‘The only way to do 
great work is to love 
what you do.’

Meester Mart Smeenk is een vertrouwd gezicht voor alle kinderen op IKC Kameleon.


