‘Wij zien in ieder kind de
kans om zich te ontwikkelen
en het optimale te bereiken’

IKC Zuid-Kennemerland:

Samen in
onderwijs
en zorg
De basisschoolperiode is belangrijk voor kinderen. Daar ontdekken en
ontwikkelen ze hun talenten en bereiden ze zich voor op hun toekomst.
Maar sommige kinderen redden het niet in het reguliere onderwijs.
Bijvoorbeeld omdat ze problemen ondervinden of sociaal-emotioneel
kwetsbaar zijn. Daarom bouwen partners op het gebied van onderwijs
en jeugdhulp gezamenlijk aan een integraal kindcentrum in ZuidKennemerland. Daar krijgen deze kinderen de hulp die ze zo hard
nodig hebben om volwaardig mee te kunnen doen.
Wij zijn IKC Zuid-Kennemerland, hét
integraal kindcentrum in Haarlem
Zuid-West en Haarlem-Schalkwijk.
Wij zijn er voor alle kinderen tot
13 jaar die het niet (vanzelfsprekend)
in het regulier onderwijs redden.
Professionals op het gebied van
onderwijs, begeleiding en zorg
helpen deze kinderen om hun
schoolloopbaan op het regulier

basisonderwijs of speciaal (basis)
onderwijs succesvol te laten
verlopen. We bieden begeleiding en
specialistische hulp op maat. Daarbij
kijken we goed naar wat kinderen
nodig hebben op het brede gebied
van gedrag, leren, opvoeding en
ondersteuning. Zo helpen we hen om
hun unieke talenten te ontdekken, te
benutten én te versterken.

Passend aanbod dichtbij
Ons IKC is een vertrouwde, veilige en
stimulerende onderwijsomgeving van
waaruit we kinderen houvast bieden,
ook als het tijdelijk wat minder gaat.
IKC Zuid-Kennemerland staat voor een
passend aanbod dichtbij huis. Voor
structuur en een positief klimaat.

Wat doen we?
We pakken problemen en hulpvragen
vroegtijdig en in samenhang aan.
Daarbij gaan we altijd uit van de
individuele mogelijkheden en
behoeften van een kind. We kijken
wat kind en gezin nodig hebben en
spelen daar met de juiste mix van
onderwijs, begeleiding, ondersteuning
en opvang op in. Zo bouwen we
aan zelfvertrouwen, eigenwaarde,
zelfredzaamheid en weerbaarheid;
dé basis voor een kind om te kunnen
leren en zich goed te kunnen voelen.
Ouders, leerkrachten, jeugdhulp en
overige betrokkenen uit het netwerk
rondom het kind trekken gezamenlijk
op. Door het benutten van elkaars

expertise in een integraal arrangement
op maat, kunnen we kinderen zo
optimaal mogelijk begeleiden. Samen
halen we het beste uit ‘onze’ kinderen!

‘Door het bundelen van
ieders expertise, kunnen
we kinderen echt
verder helpen’
Samen staan we sterker!
IKC Zuid-Kennemerland is een samen
werking van Samenwerkingsverband
Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland,
SBO De Satelliet (stichting Sint Bavo),
SBO Focus (Spaarnesant), de
Antoniusschool (Aloysius Stichting),
Kenter Jeugdhulp en Lijn 5. Daarnaast
kunnen we een beroep doen op de
expertise van andere partners, zoals
Centrum voor Jeugd en Gezin,
GGD en Sensazorg.

Meer weten?
Neem voor meer informatie over IKC Zuid-Kennemerland contact op met:
SBO De Satelliet
Albert Schweitzerlaan 8
2037 RS in Haarlem
(023) 533 32 36
satelliet@ikczuidkennemerland.nl
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SBO Focus
Houtmanpad 33
2014 AZ Haarlem
(023) 551 26 14
focus@ikczuidkennemerland.nl

