
Identiteit op Integraal Kindcentrum De Ark



Identiteit
Voor grote en voor kleine mensen is het belangrijk om te weten 

wie je bent, van waar je komt en waarom je de dingen zo doet. 

Dit leidt tot bewustwording van je identiteit. Als je elke dag op 

deze wijze met kinderen mag werken aan hun ontwikkeling werk 

je als volwassene tegelijkertijd aan jezelf. Zo wordt identiteit 

eigenlijk een werkwoord. Het is een begrip dat nooit af is. 

De brede identiteit van ons IKC uit zich in de levensbeschouwing, 

de kwaliteit van onderwijs, opvang en organisatie gericht op het 

nu en met het perspectief op de toekomst. De smalle identiteit 

uit zich in de manier waarop we dingen doen, bijvoorbeeld de 

vieringen die wij houden. De kracht van onze identiteit is de wijze 

waarop wij hier als mensen uitvoering aan geven. Centraal hierin 

staat respect, gastvrijheid, ontmoeting en begrip. In dit boekje 

kunt u vinden wat onze medewerkers vanuit hun identiteit de 

kinderen gunnen als meer-waarde voor de toekomst.

         

Team IKC De Ark



Wij hebben de droom dat onze leerlingen bij 

het verlaten van de school een rugzak vol 

zelfvertrouwen, zelfsturing en zelfstandigheid 

hebben, zodat zij vol lef en acceptatie de vrijheid 

in stappen en al het door ons geleerde met zich 

meenemen de vrijheid in.

Knapzak



Het nest met 
uitvliegend 
vogeltje

Het nest staat symbool voor een stabiele basis 

voor kinderen. Een eenheid van thuis en 

kindcentrum, waar geborgenheid, liefde, plezier, 

veiligheid, warmte en dromen de kernwoorden zijn. 

In de geborgenheid van dat liefdevolle nest kan een 

kind (het vogeltje) ervaringen en kennis opdoen, 

waarmee het vliegkracht ontwikkelt (uitgebeeld door 

de vleugels) waarop de woorden zelfvertrouwen, 

doorzettingsvermogen, trots, lef, ruimte en dromen 

staan. Met deze sterke vleugels kan het uitvliegen 

om als zelfbewust persoon in de wereld zijn of haar 

droom te verwezenlijken.



De Rups
Uw kind komt als rups binnen. Uw kind begint aan 

een rijke en kleurige weg over ons IKC-pad. Op het 

pad leert uw kind allerlei vaardigheden en weet 

over zichzelf: wie ben ik, wat kan ik, wat 
doet mij goed? Voldaan ontpopt uw kind 

zich, als het afscheid neemt van de basisschool, als 

prachtige vlinder. Klaar om de wereld te laten zien 

hoe mooi ze is geworden...



 

Durven dromen en heerlijk zweven op een roze 

wolk. Met vallen en opstaan. Soms is het een 

“donderwolk” maar door hulp te aanvaarden 

kleurt de wolk weer bij. Luister naar anderen en 

ook jij wordt gehoord. 

Geloof in wat je kunt bereiken en laat dat aan an-

deren zien. Geloof in het goede en durf te stralen! 

Je ziet de “muur” bij de klaver om te laten zien dat 

je steen voor steen bouwt aan een goed leven. 

Met elkaar, voor elkaar.

Geluk



We willen de kinderen laten voelen dat ze uniek 

zijn, je wilt dat ze de ruimte hebben om hun 

talenten te ontwikkelen. Je wilt de kinderen 

respect bijbrengen. Ze stabiliteit geven. 

En wat belangrijk is dat het kind ruimte heeft 

om te ravotten en te lachen. Vanuit ons 
hart werkend willen wij de kinderen een kans 

geven!

Hart





Wij gunnen elk kind een stabiele en 

liefdevolle achterban, die ze steunt 

hun dromen achterna te gaan 

en met lef en doorzettingsvermogen te 

leven.



Wij gunnen onze kinderen elke dag: 

zelfvertrouwen, geborgenheid, onze 

onvoorwaardelijke aandacht, ruimte om 

zich te ontwikkelen, maar bovenal… 

plezier!

De liefde is de basis voor een kind, zodat 

het met zelfvertrouwen, zorgeloosheid,   

plezier kan uitgroeien tot een evenwichtig 

mens.



Je moet zeilen op de wind van vandaag!

Het kind mag gezien worden zoals het is of

wil zijn.

Wij mogen een steentje bij dragen 

om hun dromen waar te kunnen maken.

Er moet meer tijd zijn voor kinderen.

Elk kind is bijzonder, mag in zijn waarde 

gelaten worden en mag geborgenheid en 

veiligheid voelen.



Veiligheid, vrijheid, geborgenheid, 
jezelf zijn en creativiteit maakt een 

Un1EK mens.

Kinderen mogen vanuit een veilige plek en 

vanuit hun eigenheid de juiste keuzes leren 

maken bij de ervaringen in hun leven.

Wij willen een veilige stimulerende 
omgeving bieden, waar je mag zijn wie 
je bent, zodat je zelfvertrouwen kan 

groeien.



Wij gunnen de kinderen, dat ze zich veilig voelen, dat 

ze zichzelf kunnen zijn en dat ze zich geliefd mogen 

voelen door ouders, IKC-ers en God.

Er mag warmte zijn en ruimte voor gesprek, als 

voorwaarde voor de aandacht voor het kind. 

Onvoorwaardelijke liefde, de steun van je ouder(s)

Stabiliteit, houvast, regelmaat.

Je bent welkom. Je mag er zijn.

We willen het vertrouwen geven aan kinderen, 

dat zij het kunnen. 



Geloof, 
hoop en 
liefde

              Contact?

           Kijk op 

kindcentrumdeark.nl



Er wordt op jou gewacht!


