Inspiratie uit Zweden

Samenwerking
kinderopvang en
onderwijs
In de afgelopen vijfentwintig jaar is in Zweden de integrale school de standaard geworden. De voorzieningen zijn vanaf 7.00 uur ’s morgens tot
ongeveer 18.00 uur geopend en bieden over het algemeen een compleet
dagarrangement. In het gebouw is voor- en naschoolse opvang te vinden,
evenals onderwijs. Er zijn culturele activiteiten, sport, en over het algemeen
is er een kinderdagverblijf in of vlakbij het gebouw te vinden. Het tweede
deel van de serie over Zweden door Clarine de Leve en Jessica Schouten.
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tussen onderwijs en kinderopvang. Er
wordt geadviseerd voortaan de individuele behoeften van kinderen centraal te stellen, zodat er een ononderbroken leerlijn kan ontstaan. Een
gelijkwaardige samenwerking tussen
ouders, pm’ers en leerkrachten zou in
het pedagogisch werkplan en het
schoolplan verankerd moeten worden. Tevens wordt het belang van een
doorlopend gezamenlijk curriculum
voor kinderen van 0 tot 12 jaar belicht
en wordt geadviseerd het mogelijk te
maken voor school en kinderopvang
om volledig samen te kunnen gaan in
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De leerkracht en de pedagogisch medewerker bespreken de begeleiding
en ontwikkeling van de kinderen en
ondersteunen elkaar hierin vanuit
hun eigen professie en ervaring. De
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