
‘Alles heel praktisch onder één dak’ 

De keuze voor opvang en school? Die was 

snel gemaakt. ‘Vrijwel alle kinderen uit deze 

wijk gaan naar KC De Samenstroom in 

Gemert’, zegt Ralph van der Steen, vader van 

Meggie (5), Teun (3) en Elise (1). ‘We zijn een 

kijkje gaan nemen op het kindcentrum en 

dat voelde meteen goed. Er was geen enkele 

reden om níet voor dit kindcentrum te 

kiezen.’   

Met drie kleine kinderen is het altijd spitsuur op de vroege morgen. Iedereen in huize van der Steen 

maakt zich klaar om naar school of naar het werk te gaan. ‘Dat we de kinderen alle drie naar dezelfde 

locatie kunnen brengen is natuurlijk heel praktisch: alles zit onder één dak’, zegt Cindy van Doorn, de 

moeder des huizes.  

Soepele overgang van peuter naar kleuter                                                                                                                                    

Meggie gaat naar groep 1 van de basisschool en twee middagen naar de bso in hetzelfde 

schoolgebouw. Elise en Teun gaan twee dagen per week naar de dagopvang. Zoon Teun gaat over 

een maand naar de peutergroep om de overgang naar groep 1 straks soepeler te laten verlopen. ‘Hij 

komt dan bij de wat oudere peuters in een groep om geleidelijk al wat van de kleuterschool te 

proeven. Dat ging bij onze oudste ook heel goed. Er is eigenlijk geen drempel, de leerkrachten en 

kinderen zijn al bekend.’ 

Flexibele opvang bij De Samenstroom                                                                                                                                                               

Ralph vindt het prettig dat hij op de opvang altijd dezelfde pedagogisch medewerkers op de groep 

ziet. ‘Het voelt vertrouwd om steeds dezelfde bekende gezichten te zien, ook voor een kind. Je ziet 

dat ze heel lief zijn en echt het beste voor hebben met de kinderen.’ Ook een pre volgens zijn 

vriendin Cindy is het feit dat ze bij De Samenstroom vrij flexibel zijn bij de opvang. ‘Een ruildag is 

nooit een probleem. Het komt vanwege ons werk weleens voor dat we vrij last minute bellen met de 

vraag of ze nog terecht kunnen en dan denken ze echt met ons mee. Dat is heel fijn.’ 

Aandacht voor het kind                                                                                                                                 

Volgens het gezin van Doorn past het kindcentrum goed bij wat zij belangrijk vinden. ‘Ze hebben echt 

aandacht voor het individuele kind, je bent hier niet ‘een van de velen’’, vertelt Cindy. ‘Bovendien is 

de cultuur op het kindcentrum heel laagdrempelig en dat vinden we prettig.’ Haar vriend vult haar 

aan: 'Het manier van handelen op het kindcentrum past echt bij de manier waarop wij onze kinderen 

willen opvoeden. Daar hebben we alleen maar een goed gevoel over. Onze kinderen gaan hier met 

heel veel plezier naar school en naar de opvang.’ 

 

 


