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Geacht college, geachte Raad, 

Graag vragen wij aandacht voor het volgende 

Stichting IJsselgraaf is als bevoegd gezag van OBS Overstegen en inmiddels ook van Het Palet 
nauw betrokken bij de totstandkoming van een nieuw Integraal Kindcentrum in Doetinchem 
Noord. 

In het kader van deze brief willen we stil staan bij het grote belang voor de kwetsbare groep 
kinderen uit de betrokken wijken dat er een integrale aanpak gerealiseerd wordt, die er voor 
zorgt dat de kansen van deze kinderen en hun gezinnen vergroot en versterkt worden. 
IJsselgraaf gelooft nadrukkelijk in de kwalitatieve rol van een Integraal Kindcentrum. De 
warme verbinding tussen peuters, kleuters en schoolkinderen in een doorgaande 
pedagogische en onderwijskundige lijn en de verbinding met andere disciplines en 
gebruikers, o.a. gericht op de begeleiding van de opvoeding in de gezinnen, maakt dat deze 
verwachting op termijn ingevuld zal worden. 

Gelet op bovenstaande hecht IJsselgraaf dan ook zeer aan de plek waar het nieuwe IKC 
gevestigd gaat worden. Er is geen betere plek denkbaar voor deze doelgroep. Immers daar 
kan de warme verbinding waarover we spreken en die we met zijn allen nodig achten, 
optimaal gerealiseerd worden. De opsomming hieronder onderstreept dat nog eens 
nadrukkelijk. 
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« de verbinding tussen onderwijs en buitenschoolse opvang, met één team en één 
leidinggevende; 

« de verbinding tussen ouders en onderwijs. Ouders krijgen eenduidige communicatie en 
hebben met één organisatie te maken; 

» de verbinding in het onderwijs zelf: er is een doorgaande lijn van 0-12 jaar, vanuit één 
gezamenlijke, pedagogische en onderwijskundige visie; 

» de verbinding tussen de onderdelen van het aanbod dat de school biedt: onderwijs, 
opvang, sociaal emotionele ontwikkeling, sport, techniek, culturele activiteiten; 

* de verbinding door het delen van ruimte en materialen wat leidt tot een efficiënte inzet 
van mensen en middelen; 

» door alle functies onder één dak te brengen en flexibel gebruik te maken van de 
verschillende ruimtes in het gebouw, komt het integrale karakter van het IKC optimaal 
aan bod; 

» sport en spel maken nadrukkelijk onderdeel uit van het onderwijs in het IKC; 
» door letterlijk een warme verbinding met de gymzaal te maken, kan gemakkelijker en 

frequenter gebruik gemaakt worden van de sportvoorziening, ook buiten de 
ingeroosterde gymuren; 

» het IKC verbindt de ouders van de school. Het IKC is een ontmoetingsplek waar ouders 
niet alleen hun kinderen brengen en halen, maar ook terecht kunnen voor 
opvoedingsvragen of andere ondersteuning (o.a. taalcursussen voor ouders); 

» de buurtcoaches en het wijkbedrijf krijgen een plek in het IKC en samenwerking ligt voor 
de hand. Want de buurtcoaches kunnen het onderwijs ondersteunen, omdat ze veel in 
gezinnen komen; 

» het wijkbedrijf kan een rol spelen bij het beheer van het gebouw. Tegelijk kan de 
werkplaats weer gebruikt worden bij technieklessen in de bovenbouw. 

Er wordt dus echt verbinding gezocht tussen de gebruikers. 

Tot slot, maar zeker niet op de laatste plaats is ook voor het onderwijs belangrijk dat het IKC 
de bewoners van de wijk verbindt: het IKC is een echte wijkvoorziening, waar ook buiten 
schooltijden activiteiten kunnen plaatsvinden. 

Om uitvoering te geven aan passend onderwijs en tegemoet te komen aan de 
onderwijsbehoefte van de kinderen is het belangrijk dat de indeling van de ruimte dit ook 
mogelijk maakt. Leerlingen zitten niet continu in één ruimte. Echter, voor het overzicht, het 
toezicht en de rust voor de leerlingen is een gebouw van meer dan twee lagen niet 
wenselijk. 

Tenslotte wijzen we op de logistieke kant van de het IKC. Er is uitgebreid en kwalitatief 
onderzoek gedaan naar de beste infrastructuur voor het IKC. Met name de verkeers
technische kant in het kader van veiligheid is voor de kinderen van groot belang. Het 
scenario waar het college voor pleit is naar de mening van IJsselgraaf de meest veilige en 
toekomstbestendige optie en o.i. voor andere partijen met hun belangen zeker niet 
onoverkomelijk. 



Wij doen derhalve een expliciete oproep aan de gemeenteraad om in te stemmen met de 
voorstellen van het college. Immers daarmee dient u allen het belang van een grote groep 
Doetinchemse kinderen en ouders. 

Wij wensen u veel wijsheid toe bij uw besluitvorming en rekenen op een positieve uitkomst, 
opdat het proces van realisatie van het gebouw een snelle aanvang kan nemen. 

Met de meeste hoogachting namens het bevoegd gezag van stichting IJsselgraaf, 

Stichting IJsselgraaf 


