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Waarom de Tirrel voor kinderen?
Waarom is De Tirrel goed voor kinderen?
Leren als in het dorp waarin je opgroeit
In De Tirrel is iedereen welkom. Ieder kind, iedereen doet er toe. En door elkaar te ontmoeten maken
we verbindingen en kunnen mensen zich verrijken door ontmoetingen en ervaringen.
De Tirrel biedt onderdak aan twee scholen -cbs De Piramiden en obs Tiggeldobbe- en een
zorginstelling De Twaalf Hoven.
Daarnaast is er bij de Tirrel o.a. een sporthal, kinderopvang en zijn er activiteiten voor de wijk.
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De Tirrel is een leer- en leefgemeenschap voor jong en oud. Een minisamenleving als een dorp
waarin je opgroeit. Een plek met een rijke sociale omgeving, die biedt wat kinderen nodig hebben.
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, ontmoetingen
plaatsvinden. Ontmoetingen die we organiseren door bijvoorbeeld samen dingen te ondernemen of te
vieren. En ook spontane ontmoetingen omdat we samen in een gebouw werken en leven.
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 vanuit een
grondhouding van respect en tolerantie. Bij ons worden die verschillen gewaardeerd en ingezet als
bron van leren.
Er is straks veel te doen in De Tirrel. Kinderen kunnen er sporten en misschien wel tuinieren,
zwemmen, schaken, lezen, luieren et cetera.
En als je daaraan meedoet is de kans groter dat je dat doet met andere kinderen (of wijkbewoners).
Dat kan heel leuk en leerzaam zijn. Er is leven en bedrijvigheid, maar ook rust en stilte, zo vindt
iedereen er zijn eigen plekje.
De Tirrel biedt kinderen iedere dag weer de kans om veelal spelenderwijs te oefenen 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 hen
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 leven lang leren nodig.
De Tirrel biedt veel mogelijkheden tot levensecht leren. Zowel qua ruimten als qua aanbod. Wij willen
de nieuwsgierigheid prikkelen en de motivatie van kinderen ondersteunen door een gevarieerd
aanbod van activiteiten om in de vrije tijd aan deel te nemen. Kinderen leren zo zichzelf kennen,
ontdekken en ontwikkelen hun talenten. De Tirrel is ook een plek waar kinderen gewoon lol hebben en
plezier beleven.
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En door de rijke omgeving zullen kinderen meer dan nu ervaringen en kennis opdoen die ze op hun
huidige plek waar alleen een school niet ervaren.
Leren in een doorlopende lijn
De Tirrel gaat ook voor- en naschoolse opvang bieden. Met verschillende partners zijn gesprekken
gaande. Gesprekken over inhoudelijke afstemming en elkaar verrijken gaat zeker gebeuren.
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
kind nabije zorg wordt in samenhang en zo veel mogelijk vanuit één positieve 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. Er is buitenschools
een rijk geschakeerd aanbod van activiteiten. U kunt hierbij denken aan workshops kunst, cultuur,
sport, muziek en techniek. Als rode draad loopt door de Tirrel de cultuur van om gaan met elkaar.
Onze gedeelde normen en waarden en dat zie je aan hoe wij met elkaar in de Tirrel omgaan.
Door elkaar te ontmoeten, zal er verbinding en uiteindelijk verrijking van alle bewoners en bezoekers
van de Tirrel tot stand kunnen komen.
Kind, ouders, wijk
Ouders zien hun kinderen groeien in de Tirrel, ook op persoonlijk en sociaal-emotioneel vlak. 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 bijvoorbeeld workshops, maar
ook zijn er activiteiten voor ouders, sporters en wijkbewoners. Ouders kunnen er terecht wanneer zij
vragen hebben over de opvoeding of gewoon om elkaar te ontmoeten.
We streven er naar alle betrokkenen rondom het kind elkaar te laten ontmoeten. Diensten die gericht
zijn op ontwikkeling van kinderen worden door De Tirrel in huis aangeboden aan kinderen, aan ouders
en aan de wijk.
Samen werken
In de Tirrel heerst een WIJ-gevoel. Teamleden werken in een informele, ontspannen sfeer en met
enthousiasme, samen. Als schoolteams verdiepen we onze gedeelde uitgangspunten en werken
deze uit naar HOE we het willen en WAT we willen. Zo brengen we de samenwerking met elkaar naar
een hoger niveau. Dit doen we ook samen met de andere partners, zoals De Twaalf Hoven.
Onderscheidend
Samen werken, samen spelen en samen leren. Dat is de meerwaarde van de Tirrel. Waar scholen (en
zorg) samen op kunnen trekken om meer kwaliteit of meer mogelijkheden te laten ontstaan, zullen we
dat zeker doen.
Tegelijkertijd blijven scholen ook zichzelf met hun eigen programma en identiteit. Er zijn verschillen
tussen de beide scholen. Dat waarderen en respecteren we van en bij elkaar. Dat verschil maakt ons
ook sterker en geeft ouders wat te kiezen.
En natuurlijk blijft een school een school en zorg de zorg. De scholen werken met kinderen aan het
programma. Er is rust en overzicht. Dat geldt zowel voor kinderen als voor de bewoners en andere
mensen in de Tirrel.
Motto en leidraad voor handelen (en bouw)
Jij doet er toe is het motto dat we met alle partners (scholen en de zorg) uitdragen. Andere partners of
partijen kunnen hier op aansluiten. Dat geldt ook voor de leidende principes in ons dagelijks handelen:
Ontmoeten, Verbinden en Verrijken. We willen een duurzame organisatie zijn en elkaar aanvullen en
zo zorgen voor een rijke omgeving waar ieder wordt gezien.
In de bouwplannen komt dat ook tot uiting. Door zo te bouwen dat iedere partner een goede eigen
plek heeft, maar ook raakvlakken met andere organisaties (ook buiten onderwijs en zorg), zodat je
elkaar kunt versterken en verrijken. Daar heeft iedereen (kinderen en alle anderen in de Tirrel)
voordeel van.
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