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Samenwerkingsovereenkomst tussen BSO Oog in Al en KBS St. Dominicus
Na het tekenen van de intentieverklaring op 29 september 2017 om te komen tot een intensieve,
structurele, inhoudelijke, pedagogische samenwerking zijn we zover dat wij op 18 december onze
samenwerking bevestigen door het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst.
Het afgelopen jaar hebben teamleden van BSO Oog in Al en de St. Dominicusschool in diverse
werkgroepen onderzocht of verdieping en verbreding van de samenwerking een meerwaarde voor de
kinderen kan zijn. Beide organisaties zien met elkaar meerwaarde in een intensieve, structurele,
inhoudelijke en pedagogische samenwerking.
De afspraken in de samenwerkingsovereenkomst hebben betrekking op het ontwikkelen van een
samenhangend aanbod voor de leerlingen van 4-13 jaar. Met een samenhangend aanbod bedoelen we:
een samenhangende speel- en leeromgeving waarin verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen
worden gestimuleerd: lichamelijk/motorisch, cognitief, sociaal/emotioneel, creativiteit/expressie en
moreel (waarden en normen). De St. Dominicusschool, de tussenschoolse opvang en BSO Oog in Al
werken hierbij op basis van een gezamenlijk geformuleerde pedagogische visie.
Bestuurder Jan van der Klis van de Katholieke Scholenstichting Utrecht: “Wij zijn trots op deze stap. De
komende jaren wordt door de gezamenlijke teams gewerkt aan de verdere invulling van onze
samenwerking. Er vindt structureel afstemming plaats tussen de medewerkers van de St.
Dominicusschool en BSO Oog in Al. Wij zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking de ontwikkeling en
het welbevinden van de kinderen ten goede komt.”
Directeur-bestuurder van BSO Oog in Al Annemieke Vermunt vult aan: “Gezamenlijk stimuleren we elk
kind optimaal in zijn/haar brede ontwikkeling. We hebben de overtuiging daar samen sterker in te zijn
dan afzonderlijk. De professionals hebben een voorbeeldfunctie en verzorgen een inspirerend en
uitdagend aanbod, ieder op zijn/haar eigen vakgebied. We maken daarbij gebruik van elkaars kennis en
ervaring en van partners uit de wijk. ”

Jan van der Klis (Voorzitter college van bestuur KSU) en
Clarine Corstens (Voorzitter Raad van Toezicht BSO Oog
in Al)
--------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met schoolleider Tilly Melissen van de
St. Dominicusschool op: 06-17112700

