
Leren als in het dorp waarin je 
opgroeit 
De Tirrel is een leer- en 
leefgemeenschap voor jong en oud.  
Een minisamenleving als het dorp 
waarin je opgroeit. Een plek die 
biedt wat kinderen nodig hebben en 
nog meer.  Waar kinderen optimale 
kansen krijgen tot een brede 
ontwikkeling.  

Waarderen van verschillen
Een kenmerk van De Tirrel is 
diversiteit. Het is een bruisend 
centrum waar de hele dag door 
ontmoetingen plaatsvinden. 
Ontmoetingen tussen jong en oud, 
tussen verschillende professies, 
tussen mensen met een eigen visie 
of geloof. Dat vraagt om een cultuur 
waarin mensen samen leren, samen 
leven en samenwerken werken vanuit 
een grondhouding van respect en 
tolerantie. Bij ons worden verschillen 
gewaardeerd en ingezet als bron van 
leren.De Tirrel is als het echte leven, 
rijk, boeiend, soms lastig maar altijd 
leerzaam. Het biedt kinderen iedere 
dag weer de kans om te oefenen in 

het omgaan met verschillen, in de 
omgang met elkaar en met anderen 
en in het ontwikkelen van sociale 
vaardigheden. 

Leren als in het echte leven 
Kinderen zijn van nature 
nieuwsgierig, zij leren wanneer 
iets interessant is, wanneer het 
voor hun levensecht is. Dan zijn zij 
gemotiveerd om te leren. Motivatie is 
belangrijk want in onze veranderende 
samenleving waar kennis en 
ontwikkelingen razendsnel gaan, is 
een levenlang leren nodig.
De Tirrel biedt veel mogelijkheid 
tot levensecht leren. Zowel qua 
ruimten als qua aanbod. Wij willen 
de nieuwsgierigheid prikkelen 
en de motivatie van kinderen 
ondersteunen door het bieden van 
levensechte opdrachten, waarbij 
kinderen zichzelf leren kennen, hun 
talenten ontdekken en ontwikkelen. 
Kortom een compleet mens dat met 
zelfvertrouwen de wereld verkent.

Leren in een doorlopende lijn
De Tirrel biedt ontwikkeling en leren 

in een doorlopende lijn voor kinderen 
van 0-12 jaar. Vanaf het allereerste 
begin, bij de geboorte ontwikkelt 
een kind zich. Alle kinderen, dus ook 
de jongsten, horen bij onze mini-
samenleving. Voorschoolse opvang, 
onderwijs, naschoolse opvang en 
kindnabije zorg wordt in samenhang 
en vanuit één pedagogische visie 
aangeboden. Ouders kunnen 
kiezen uit verschillende vormen 
van opvang en onderwijs. Zo zijn er 
verschillende opvangarrangementen 
en is er openbaar en christelijk 
onderwijs. Zowel binnenschools 
als buitenschools is er een rijk 
geschakeerd aanbod van activiteiten, 
workshops kunst, cultuur, sport, 
muziek, techniek. Als rode draad 
loopt door de Tirrel onze gedeelde 
normen en waarden en dat zie je aan 
hoe wij met elkaar en iedereen in de 
Tirrel omgaan. 

Kind, ouders, wijk 
Ouders hebben veel te kiezen in 
de Tirrel.  Er zijn verschillende 
opvangarrangementen, er is 
openbaar en christelijk onderwijs. 

Ouders kunnen zelf bijdragen 
door het geven van bijvoobeeld 
workshops, maar ook zijn er 
activiteiten voor ouders. Ouders 
kunnen er terecht wanneer zij vragen 
hebben over de opvoeding of 
gewoon om elkaar te ontmoeten. 
We streven ernaar alle betrokkenen 
rondom het kind elkaar te laten 
ontmoeten in De Tirrel. Diensten 
die gericht zijn op ontwikkeling 
van kinderen in het algemeen of 
specifieke ondersteuning worden 
door De Tirrel in huis aangeboden 
aan kinderen, aan ouders en aan de 
wijk. 

Samen werken
Als gezamenlijke teams gaan we 
onze visie verdiepen en uitwerken 
naar hoe we het wilen en wat 
we willen. Zo brengen we de 
samenwerking samen naar een hoger 
niveau. 
In DeTirrel biedt de samenwerking 
extra mogelijkheden voor inzet 
van vakdocenten, pedagogen en 
specialisten. 

Wat vragen wij v/d kinderopvang:
Een aanbod aan arrangementen door 
een partner:

die aansluit op de visie van de •	
scholen en de minisamenleving;
werkt conform wettelijke eisen (Wet •	
kinderopvang en kwaliteitseisen 
VVE);
die aansluit op de tijden van de •	
scholen; 
die mee zorgt voor doorlopende •	
ontwikkelingslijn van kinderen;
akkoord gaat met de inhoudelijke •	
aansturing door het management 
van De Tirrel;
van 07:00 – 19:00 uur;•	
voor kinderen van 0-12 jaar; •	
die een uitdagend naschools •	
activiteitenaanbod aan kunst, 
cultuur, sport, muziek, techniek in 
aansluiting op het binnenschools 
aanbod organiseert;
de mogelijkheid heeft tot inzet van •	
combinatiefunctionarisssen die ook 
onder schooltijd ondersteuning 
kunnen bieden;
die actief bijdraagt en de wil heeft •	
om te investeren;
duurzaam is: economisch sterk. •	

Leef- en leer- en werkgemeenschap;•	

Oefenplaats voor leren; •	

Levensecht leren;•	

Rijke leeromgeving;•	

Brede ontwikkeling; •	

Ontmoeting •	

Brede talentontwikkeling•	

Een cultuur van gedeelde waarden en normen•	

Diversiteit•	

Verschillen waarderen •	

Verbinding van binnenschools en •	

buitenschools leren

Verbinding met de wijk•	

Doorlopende lijn van voor- en vroegsschool•	

Samenhang tussen binnen- en •	

buitenschools leren 

Onderwijs en opvang in samenhang•	

Alle partners investeren •	

Er is zorg op maat: ieder kind wordt gezien•	

Ouders kunnen er terecht voor vragen•	

Ouders hebben veel keuzemogelijkheid•	

opvangarrangementen •	

voorschoolse opvang•	

peuteropvang•	

Voor- en vroegschoolse educatie•	

Tussenschoolse opvang•	

Naschoolse activiteiten kunst, cultuur, muziek, sport, techniek etc. •	

Openbaar onderwijs•	

Christelijk onderwijs•	

Een managementteam dat inhoudelijk de doorlopende lijn van •	

onderwijs en opvang aanstuurt. 

Personeel  gezamenlijke en breed inzetbaar •	

(combinatiefuncties, ondersteunde professionals; professionals 

uit jeugdzorg of passend onderwijs)

Jeugdzorg /CJG is onderdeel van het team en heeft De •	

Tirrel als werkplek.  

Aanbod aan opvoedingsondersteuning •	

Fysiek in het gebouw: geen afstand: zowel niet fysiek als mentaal•	

Opvoedingsondersteuning•	

Wijkactiviteiten•	

Een rijke schakering aan ruimtes•	

In de minisamenleving als dorp:
kunnen we  samen kinderen MEER bieden;•	

komen kinderen beter tot leren en •	

ontwikkelen;

krijgen kinderen een rugzak met ervaringen, •	

kennis en vaardigheden; 

ontdekken kinderen hun eigen kwaliteiten •	

en talenten;

worden kinderen beter toegerust op het   •	

leven en hun plek in de maatschappij

WAAROM HOE WAT

WAAROM DE TIRREL VOOR KINDEREN


