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Samenwerking tussen Qliq en Korein. 
In september 2009 bezochten de eerste kin-
deren IKc Mondomijn, toen nog Montessori 
Kindcentrum Brandevoort genaamd. nu, 4 
jaar later is Mondomijn uitgegroeid tot een 
Integraal Kindcentrum wat dagelijks bezocht 
wordt door 220 kinderen in de leeftijd van 0 tot 
13 jaar. Mondomijn is een co-creatie van Qliq 
primair onderwijs en Korein Kinderplein. van-
uit een integrale organisatie structuur werkt 
Mondomijn vanuit:

Eén  missie en visie
eén doorgaand ontwikkelingsaanbod van 7.30 
tot 18.30 
eén team  
eén personeelsbeleid
eén leiding
eén kind volgsysteem 0-13 jaar
eén ouderportaal en communicatielijn naar 
ouders
eén begroting
eén kwaliteitscyclus

Mondomijn en omgeving
Mondomijn is gevestigd in een (vinex)wijk, die 
omschreven wordt als een ‘themawijk’. het 
centrum van Brandevoort in helmond heet de 
veste, een naam die niet voor niets refereert 
aan oude vestigingsstadjes als heusden en 
oirschot. Mondomijn groeit in 2013 uit tot een 
locatie waar 150 kinderen dagelijks onder-
wijs volgen, waar in 3 groepen dagopvang en 
3 groepen Bso bijna 80 kinderen van opvang 
gebruik maken. uitgangspunt is om alle 
kinderen ‘in de wijk’ te houden: toegankelijk, 
laagdrempelig en aantrekkelijk.

Missie 
‘It takes a village to raise a child’       
Mondomijn is als het dorp waar jij als kind 
opgroeit.  Mondomijn betekent: mijn plekje op 
de wereld.  ons dorp is als een minimaatschap-
pij, met kinderen en volwassenen die samen 
leren, samen werken en samen leven. wanneer 
je Mondomijn verlaat heb je een rugzak met er-
varingen, kennis en vaardigheden om een eigen 
plek in de maatschappij in te nemen.   

Visie
Mondomijn draagt vanuit visie, maatschappelij-
ke verantwoordelijkheid en aantoonbare excel-
lente kwaliteit bij aan de brede ontwikkeling van 
kinderen van 0 tot 13 jaar. vanuit het beeld dat 
kinderen zich 24/7 ontwikkelen is ons aanbod 
breed en integraal en overstijgt de doelen van 
onderwijs en kinderopvang. wij werken intensief 
samen met partners vanuit een gezamenlijke 
gedrevenheid om kinderen alle kansen te geven 
‘ het beste uit zichzelf te halen’. 

de professionals in ons kindcentrum werken 
vanuit kracht, vanuit samenwerking en vanuit 
een gedeelde pedagogische visie. op basis van 
intern en extern wetenschappelijke onderbouwd 
onderzoek ontwikkelt Mondomijn voortdurend, 
met de samenleving van nu en de toekomst in 
ons vizier.

Mondomijn betekent letterlijk: 
“Mijn plekje op de wereld”

BeschrIjvIng van 
MondoMIjn

Domijn_1 0-3jaar @1domijn_dec 19  
actief bewegen op @Mondomijn_ pic.
twitter.com/7wsJigsbsc

IKc Mondomijn 0-13jr @Mondomijn_
dec 19 
Talent ontdekt: dide @Mondomijn_ 
sportcampus, kunstwerkplaats, 
kookstudio, mondomijnlab en het 
muziekatelier. pic.twitter.com/
vzM0h76fyT

IKc Mondomijn 0-13jr @Mondomijn_
dec 12 
nieuwbouw Mondomijn gaat de 
hoogte in!!! @Brandevoort_nu @
Ons_Brandevoort @BrandevCourant 
@Brandevoortweet pic.twitter.com/
u4rNtZO8cT
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Tweets 2013 hebben we ons Kindontwikkelplan verder 
vormgegeven. we hebben het Kindontwikkelplan 
aangepast in vorm passend bij een ontwik-
kelperspectief. wij vinden het bij Mondomijn 
belangrijk om niet alleen voor kinderen met een 
achterstand de ontwikkelingsmogelijkheden in 
beeld te brengen, zoals wettelijk bepaald, maar 
voor alle kinderen van domijn 4 ongeacht het 
niveau. 

Ondersteuningprofiel
Mondomijn werkt met een integraal ondersteu-
ningplan. In dit plan is vastgelegd hoe de zorg 
voor alle kinderen is vormgegeven en hoe pas-
send onderwijs wordt gerealiseerd bij Mondo-
mijn. het ondersteuningsplan is een belangrijk 
onderdeel van de kwaliteitscyclus van Mondo-
mijn. In 2013 is door teamleden van Mondomijn 
met instemming van de Kindecntrumraad het 
ondersteuningsprofiel opgesteld. In dit profiel 
beschrijft Mondomijn op welke wijze passend 
onderwijs vorm gaat krijgen. Mondomijn hecht 
hierin grote waarde aan afstemming met part-
ners in de wijk

Pedagogisch werkplan
In 2013 is het pedagogisch werkplan herschre-
ven om weer helemaal aan te sluiten bij de 
nieuwste inzichten en de veranderingen binnen 
wet- en regelgeving. anders dan voorheen is het 
pedagogisch werkplan geschreven vanuit een 
doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar en vanuit een 
integrale benadering van onderwijs en opvang. 
het nieuwe pedagogisch werkplan vervangt de 
diverse werkplannen voor dagopvang en Bso. 

Taal en rekenen
Taal en rekenen behoren tot de kerntaken van 
het aanbod binnen Mondomijn. voor beiden 
leerlijnen hebben we ons aanbod in materialen 
en methodes uitgebreid. rekentuin, Taalzee, 
spelling op maat en diverse ontwikkelingsmate-
rialen zijn aangeschaft en geïmplementeerd om 
ons aanbod nog passender en effectiever vorm 
te geven. 

Internationalisering
In 2012 ontvangt Mondomijn een europese sub-
sidie voor Internationalisering van het onderwijs. 

Groei 
Mondomijn groeit in sterke mate. In het jaar 
2013 vindt er een groei plaats van bijna 25%. In 
2013 realiseert Mondomijn een extra stamgroep 
binnen domijn 2 en domijn 4. 

Basiskwaliteit
Mondomijn wordt in 2013 door de onderwijs-
inspectie, de ggd en het samenwerkingsver-
band helmond- Mierlo beoordeeld. Mondomijn 
voldoet aan kwaliteit!
de onderwijsinspectie continueert het basis-
arrangement, de hKz normering van de kin-
deropvang en alle doelen van basiskwaliteit 
volgens wsns zijn behaald. we zijn trots te 
melden dat er uit de ggd rapporten geen enkel 
verbeterpunt werd benoemd, anders dan deze 
werkwijze in de toekomst te blijven voortzetten. 
na een externe audit voor de hKz certificering 
werd Mondomijn door de auditeur beschreven 
als “een mooie vervlechting van onderwijs en 
opvang, een snoepje om te zien” 

Excellent Onderwijs
Mondomijn doet een aanvraag voor het predi-
caat excellent onderwijs. we komen door een 
aantal rondes. algehele conclusie vormt dat 
Mondomijn een bijzonder en innovatief concept 
heeft neergezet wat de onderzoekscommissie 
graag blijft volgen. het certificaat wordt nog niet 
verstrekt met de reden dat Mondomijn pas 4 
jaar bestaat en dat is te kort om resultaten goed 
te meten. dit komt omdat de kinderen die Mon-
domijn nu in groep 8 verlaten niet gestart zijn bij 
Mondomijn en onze kinderen die wel als 4 jarige 
gestart zijn bij Mondomijn zijn nog uitgestroomd 
naar het voortgezet onderwijs. het advies van 

de commissie is om de aanvraag te herhalen bij 
het 8 jarig bestaan van Mondomijn. 

Kindvolgsysteem
Mondomijn voert in 2012 het administratiesys-
teem en kindvolgsysteem parnassys in. In 2013 
breidden we de functies van parnassys verder 
uit. het ouderportaal, waar ouders alle gege-
vens en (toets) resultaten van hun kind kunnen 
inzien breidt steeds verder uit.  ook maken we 
gebruik van het bijbehorende sociaal emotioneel 
meetinstrument ‘zien’. 

Leer- en ontwikkelingslijnen
Mondomijn heeft de leer- en ontwikkelingslij-
nen uitgewerkt voor ‘domijn 2’, ‘domijn 3’ en  
‘domijn 4’. de volgende leer- en ontwikkelings-
lijnen zijn uitgewerkt:
• Nederlandse taal
• Rekenen en wiskunde
• Engels
• Bewegen
• Kunstzinnige oriëntatie
• Oriëntatie op jezelf en de wereld
deze zijn vormgegeven per doelen en per 
‘domijn’. eind 2012 zijn deze uitgegeven in 
boekvorm. In 2013 hebben we de leerlijnen 
als onderlegger gebruikt om in de dagelijkse 
praktijk ons leeraanbod vorm te geven. ook de 
interventieplannen van het domijn en Kindont-
wikkelplannen van kinderen zijn afgestemd op 
deze leerlijnen. 

Het Kindontwikkelplan
In het Kindontwikkelpan wordt voor de kinde-
ren in domijn 4 in beeld gebracht aan welke 
doelen een kind werkt en op welke wijze. In 

retweeted by IKc Mondomijn 0-13jr  
De groep van Helene @helenegroep_
aug 28
we zijn volop in de voorbereiding 
voor de ‘legoleage’, met veel 
#enthousiasme en #plezier pic.
twitter.com/RGJwu1Hyu3

retweeted by IKc Mondomijn 0-13jr 
Peter Notten @peternotten_oct 9  
Tuv-auditor beoordeelt na hKz 
Iso 9001 hercertificering het 
#IKC #Mondomijn als “een mooie 
vervlechting van #onderwijs en 
#kinderopvang”

deze MIjlpalen 
vIerden wIj In 2013

IKc Mondomijn 0-13jr @Mondomijn_
dec 7 
alle ouders van Mondomijn: 
danK!!!!! voor alle hulp, 
betrokkenheid, enthousiasme en tijd! 
#oudersvanmondomijnzijntop 

IKc Mondomijn 0-13jr @Mondomijn_
oct 7 
vandaag met vlag en wimpel door de 
externe audit! #kwaliteit!

IKc Mondomijn 0-13jr @Mondomijn_
sep 20 
ook 3 jarigen snijden groentes voor de 
saladebar in domijn 2! zo leuk!
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Tweets Koersplan
In 2013 werken we in een aantal visiebijeen-
komsten aan het Koersplan 2013-2017. dit 
Koersplan komt tot stand met medewerking van 
ouders, kinderen, teamleden, bestuurders en 
met input vanuit onderzoeken en critical friends. 
Begin 2014 wordt het plan ter goedkeuring voor-
gelegd aan de diverse geledingen. 

Een lerende organisatie
Mondomijn heeft in 2013 veel geïnvesteerd om 
samen met het team te professionaliseren. de 
volgende scholingen hebben plaatsgevonden:
• Werken met kernconcepten: hele jaar, gedeel-

te van het team
• Techniek bijscholing: hele jaar, gedeelte van 

het team
• BHV: 6 medewerkers
• Preventiemedewerker: 1 medewerker
• Bevoegdheid bewegingsonderwijs: 1 mede-

werker
• Interne opleiding (gecertificeerd door NMV): 

alle nieuwe medewerkers
• Effectieve instructie: leerkrachten, 2 bijeen-

komsten
• Hostmanship, iedere medewerker startbijeen-

komst, vervolg in 2014

In de verschillende ‘domijnen’ heeft kennisdeling 
plaatsgevonden door de inzet van video Interactie 
Begeleiding, collegiale consultatie en intervisie 
bijeenkomsten. verschillende collega’s hebben 
een paar dagen meegedraaid in een ander “do-
mijn” om meer zicht te krigen op de doorgaande 
lijn. er heeft coaching plaatsgevonden intern en 
extern, in teamverband en één op één, in alle la-
gen van de organisatie.  Iedere medewerker heeft 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid master-
classes, lezingen etc. te bezoeken.

Kennis delen
Mondomijn heeft in 2013 actief geparticipeerd in 
de volgende netwerken en samenwerkingsver-
banden: 
• Kernconcepten: kennis uitwisseling met an-

dere scholen
• Slimfit: deelname aan Slimfit Innovatie Impuls 

onderwijs, voorzitterschap van cluster 9

Mondomijn heeft deze subsidie geïnvesteerd in 
een tweetal methodes voor engels. we hebben 
het engelse onderwijsaanbod vanaf 3 jaar verder  
verdiept en gekoppeld aan de andere vakge-
bieden als kernconcepten. de verantwoording 
voor het verkrijgen van deze subsidiegelden en 
behaalde resultaten zijn in 2013 goedgekeurd 
door het europees platform.

Cultuureducatie met Kwaliteit
In 2013 maakt Mondomijn een verdiepings-
slag mbt cultuureducatie. In samenwerking 
met het Kunstkwartier wordt gewerkt aan 
het kwaliteitskeurmerk ‘cultuureducatie met 
Kwaliteit’. de door Mondomijn uitgewerkte 
leerlijn ‘Kunstzinnige oriëntatie’ wordt ook hier 
gekoppeld aan de kernconcepten. Met inzet van 
diverse vakleerkrachten werken we doelbewust 
aan een breed aanbod voor alle kinderen. voor 
kinderen met een specifiek talent is het vanaf 
2013 mogelijk een accent te leggen in hun Kin-
dontwikkelplan. hierdoor kan er bijvoorbeeld 
extra muziekles gevolgd worden. het project-
plan voor de uitrol van cultuur met kwaliteit 
loopt tot 2017.

Het Muziekatelier
In 2013 heeft het accent binnen de leerlijn 
gelegen op muziek. er heeft een aanbod mu-
zikale vorming plaatsgevonden voor kinderen 
van 1,5 jaar tot 13 jaar. voor alle kinderen is 
er een basisaanbod beschikbaar. een aantal 
kinderen hebben extra muziek aanbod gevolgd 
om hun muzikale talenten extra te ontwikkelen 
in de zogenoemde Mondomijn Talentband. de 
wijk Brandevoort heeft bij Mondomijn gebruik 
kunnen maken van een arrangement gitaarles 
op woensdagmiddag en vanaf eind 2013 is dit 
aanbod uitgebreid met drumles en slagwerk op 
vrijdagmiddag.

De Sportcampus
In 2012 is er een start gemaakt met het 
“beweegplan 0-13”. sinds eind 2012 heeft de 
visie op bewegen vorm gekregen, zijn de leerlij-
nen met doelen voor bewegen gereed en krijgt 
ieder kind bij Mondomijn een passend aanbod 
voor bewegen. In grote en kleine groepen  gaan 
kinderen aan de slag met vakleerkrachten 

bewegen, binnen en buiten, op het plein en in 
de domijnen. het basisaanbod kan binnen het 
Kindontwikkelplan worden uitgebreid door deel 
te nemen aan de sportcampus op woensdag of 
donderdag. 

Kunstwerkplaats en Mondomijnlab
eind 2013 hebben we onze arrangementen uit-
gebreid met de Kunstwerkplaats en het Mon-
domijnlab. Beeldende vorming, wetenschap en 
techniek en het doen van onderzoek neemt hier 
een centrale plaats in. Medewerkers zijn in 2013 
hiervoor bijgeschoold. Materialen als de Tech-
niektorens torens zijn als ondersteunende mid-
delen ingekocht. de kinderen van domijn 2 en 
3 zijn als pilot gestart, vanaf 2014 is de Kunst-
werkplaats en het Mondomijnlab voor ieder 
kind opgenomen in het basisaanbod. Binnen het 
Kindontwikkelplan van meer tot hoog begaafde 
kinderen zijn de pittige plus torens aangekocht 
als verdiepend aanbod om onderzoekend en 
creatief leren te stimuleren. 

Huisvesting
In 2013 is de eerste paal geslagen voor de nieuw-
bouw van Mondomijn. een prachtig gebouw in 
de nieuwe wijk liverdonk, wat helemaal volgens 
de visie van Mondomijn is ontworpen. eind 2014 
hopen we ons nieuwe gebouw te betrekken. 

Organisatie structuur
In 2013 hebben we Mondomijn als organisatie 
opnieuw onder de loep genomen. processen 
zijn daardoor efficiënter en effectiever ingericht. 
we werken nu vanuit een integrale organisatie-
structuur. deze is zichtbaar in één  financieel 
beleid, één  personeelsbeleid, etc.

Binnenkring en buitenkring
Mondomijn heeft in de aanloop naar passend 
onderwijs de samenwerking opgezocht met 
een aantal partners in de wijk. Behalve voor de 
eerder genoemde arrangementen op het gebied 
van creativiteit en sport zijn er ook keuzes 
gemaakt op pedagogisch en didactisch gebied. 
de binnenkring kent een aantal partners waarin 
een structurele samenwerking plaatsvindt, in 
de buitenkring is er sprake van een incidentele 
samenwerking op basis van vraag en aanbod. 

IKc Mondomijn 0-13jr @Mondomijn_
May 22 
domijn 2 gaat aan de slag met water 
#techniek, dank aan anton voor maken 
van het waterelement voor het plein! 
super! pic.twitter.com/bd1ZXu9d2I

IKc Mondomijn 0-13jr @Mondomijn_
aug 14 
uitnodiging uit den haag ontvangen 
om in een ronde tafel gesprek mee 
te denken hoe wetgeving onderwijs-
kinderopvang beter op elkaar aansluit

  Esther Manders @esther 
Manders_aug 14
@Mondomijn_dan heb je 
jezelf als organisatie iig goed 
op de kaart gezet #goooo 
Mondomijn

  Gonnie Verhagen @gonnie 
verhagen_aug 14
@Mondomijn_ leuk als je 
betrokken wordt bij nieuw 
beleid

  Heidy @Tierelantuttel_jun 28
@GroepAnnemiek_nog 
even: mijn dochter is in korte 
tijd giga gegroeid, dat zegt 
veel over Mondomijn! Trots, 
en danKBaar! Bedankt 
Kanjers! -X-
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Tweets • jaarverslag 2012
• begroting 2013
• vakantierooster 2013/2014
• formatiebeleidsplan
• Mondomijngids
voor alle punten is een positief advies, dan wel 
instemming verleend. ook heeft de Kcr gebruik 
gemaakt van de mogelijk advies te geven. dit is 
onder andere gebeurd ten tijde van de reorgani-
satie ten aanzien van het personeelsbeleid. 

Integrale kwaliteitscylus 
In 2012 heeft Mondomijn een Integrale kwali-
teitscyclus ontwikkeld. deze cyclus verbindt alle 
wet- en regelgeving van onderwijs en kinderop-
vang met elkaar. Tevens ontstaat in deze cyclus 
een rode draad tussen de plan-do-check-act 
cyclus op kind-domijn-Mondomijn niveau. de 
twee afzonderlijke kwaliteitscyclussen van 
onderwijs en opvang zijn begin 2013 volledig 
vervangen door de Integrale kwaliteitscyclus. 
Instrumenten als parnassys zijn in 2013 vanuit 
deze aangepaste kwaliteitscyclus verder vorm 
gegeven. 

Gezondheid en veiligheid
Mondomijn heeft in 2012 het digitaal veiligheid 
volg systeem (dvvs) aangeschaft om gezond-
heid en veiligheid met dit instrument optimaal 
te kunnen volgen en heeft de kwaliteitsfunc-
tionaris van Mondomijn scholing gevolgd. In 
2013 is onze gehele cyclus van gezondheid en 
veiligheid gedigitaliseerd in dvvs. ook heeft er 
in 2013 een uitgebreide risico Inventarisatie 
plaatsgevonden. 

Personeel   
In  2013 vindt er bij moederorganisatie Korein 
Kinderplein een reorganisatie plaats. voor 
Mondomijn betekent dit dat we afscheid nemen 
van een aantal collega’s, maar ook weer nieuwe 
collega’s mogen verwelkomen. we proberen dit 
proces heel zorgvuldig vorm te geven en via een 
aantal stappen dragen we zorg voor een pas-
send afscheid en een warm welkom. 
In 2012 spreken we de ambitie uit ons ziekte-
verzuim te verlagen. dit lukt en met een gemid-
delde van 4 procent zitten we ruim onder het 
landelijk gemiddelde. 

• Hogeschool de Kempel: geven van Master-
class voor pedagogiek en pabo studenten

• Waarde(n)vol Onderwijs: Helmondbreed aan-
dacht voor een waardevolle samenleving.

In 2013 heeft Mondomijn maandelijks een 
bezoekarrangement georganiseerd, waar 
professionals uit het werkveld een kijkje in 
de keuken van Mondomijn konden nemen. 
de inkomsten die hiermee zijn verworven 
zijn rechtsreeks ingezet ten behoeve van de 
werkvloer. voor een beperkt aantal studenten 
zijn onze bezoekarrangement in 2013 gratis 
toegankelijk geweest. ook zijn er bezoeken 
georganiseerd voor ouders van Mondomijn om 
de ontwikkelingen ook in de praktijk te kun-
nen blijven volgen. 

Onderzoek
Mondomijn heeft naast de ggd en de onder-
wijsinspectie, zelf ook onderzoek gedaan naar 
de interne kwaliteit. de volgende onderzoeken 
hebben in 2012 plaatsgevonden:
• Ouder tevredenheid (Qliq Primair en Slimfit)
• Medewerker tevredenheid (Qliq en Slimfit)
• Kind tevredenheid (Qliq Primair)
• Interne audit (Korein)
• Externe audit (HKZ)
• Toetsen van leerlingresutaten (Cito)
• Observaties van welbevinden en sociaal- moti-

onele ontwikkeling van kinderen (zien)
• Koersobservaties door ‘critical friends’ (Door 

cluster Innovatie Impuls slimfit)
van al deze onderzoeken hebben analyses 
plaatsgevonden. de actiepunten van deze analy-
ses zijn zichtbaar in het Koersplan.

Cijfers en feiten:
• Mondomijn neemt in 2013 met 11 kinderen 
deel aan de cito eindtoets. de resultaten in de 
gecorrigeerde versie zijn conform het lande-
lijk gemiddelde, namelijk 536,2. de resultaten 
worden echter nog niet als objectief meetbaar 
erkend voor Mondomijn. dit heeft twee belang-
rijke redenen. de kinderen in groep 8 zitten pas 
kort bij Mondomijn. (minder dan twee jaar) de 
andere reden is dat de eerste kinderen die hun 
schoolloopbaan gestart zijn bij Mondomijn pas 
in 2017 uitstromen. 

• Mondomijn groeit. Eind 2013 maken 160 kinderen 
gebruik van pakket B(asisonderwijs) en 80 kinderen 
van een continuïteit pakket waardoor zij 1 of meer-
dere dagen tot 18.30 uur aanwezig zijn. deze groei 
leidt tot een uitbreiden met twee stamgroepen.

• Mondomijn neemt in 2013 tevredenheidsonder-
zoeken af. de volledige rapporten zijn op de web-
site terug te lezen. cijfers waar we trots op zijn: 
98% van de kinderen noemt de leerkrachten 
stimulerend. 
92% van de ouders geeft aan bewust voor het 
concept van Mondomijn gekozen te hebben.
de personeelstevredenheidsmeter scoort op alle 
onderdelen heel erg hoog. Met name de passie-
meter geeft een heel betrokken team weer. 

• Wij vinden het belangrijk dat kinderen niet 
alleen vergeleken worden met het landelijk 
gemiddelde, maar vooral met zichzelf. wij 
hanteren een norm waarin we verwachten dat 
85% van de kinderen een verwachte of meer 
dan verwachte groei doormaakt. de resultaten 
zagen er voor de kinderen die nar Mondomijn 
zijn overgestapt als volgt uit:

rekenen: groep 6 86%
 groep 7 82% 
 groep 8 100%
lezen: groep 6 86%
 groep 7 94% 
 groep 8 100%
spelling: groep 6 86%
 groep 7 76% 
 groep 8 82%

alle ouders hebben 24/7 via het ouderportaal 
toegang tot alle resultaten van hun kind

• In 2013 zijn er geen formele klachten inge-
diend.

Kindcentrumraad
In 2013 realiseert de oudercommissie en mede-
zeggenschapsraad een nieuwe integrale raad: 
Kindcentrumraad Mondomijn. de volgende 
beleidstukken hebben op de agenda gestaan:
• pedagogisch werkplan 2013
• ondersteuningsprofiel 2013

retweeted by IKc Mondomijn 0-13jr 
Anyal Verduin @anyalverduin26_Mar 
2013
@Mondomijn_de cupcakejes voor de 
paasviering zijn klaar... pic.twitter.com/
Cd0IqUlsEh

De groep van Helene @helenegroep_
apr 10
dacht ik toch dat Taylor swift stond te 
zingen, keek ik in t muzieklokaal staat 
er....evelyn #waw #mooiestem

IKc Mondomijn 0-13jr @Mondomijn_
14 Feb 2013
ook in de carnavalsvakantie uitdagende 
activiteiten @Mondomijn_ jongens aan 
de slag met het kernconcept Materie..... 
pic.twitter.com/WhI0XlIE

IKc Mondomijn 0-13jr @Mondomijn_
apr 19 
Kinderen van nu werken tot ong 2080. 
wat betekent dit voor het onderwijs van 
vandaag? #toekomst



deze doelen van 
2013 vragen In 2014  
nog aandachT
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Communicatie 
communicatie is een belangrijk speerpunt 
geweest in 2012 en 2013. Mondomijn is in 2013 
te volgen via social Media waaronder Twitter en 
het ouderportaal is 24/7 up to date. 

er zijn verschillende initiatieven genomen om 
communicatie te bevorderen. er twee weke-
lijks een ouderspreekuur plaatsgevonden. op 
diverse tijden is er in domijn 3 en domijn 4 een 
kinderspreekuur geweest. Mondomijn heeft een 
tweetal avonden verzorgd waar ouders geïn-
formeerd werden over actuele en toekomstige 
ontwikkelingen. 

de communicatie met ouders over de ontwik-
kelingen van hun kind vindt plaats met de men-
tor (integraal voor zowel onderwijs als opvang). 
Twee keer per jaar op vaste momenten naar 
aanleiding van het Kindverslag en het Kindont-
wikkelplan en op ieder ander moment dat daar 
vanuit ouders, kinderen of mentor behoefte 
voor is. 

ook zijn in 2013 een aantal nieuwe in initiatieven 
tot stand gekomen. zo wordt iedere reactie van 
ouders geïnventariseerd en voorzien van een 
terugkoppeling. uit alle reacties, groot en klein, 
analyseren we trends en realiseren we Mon-
domijn breed actiepunten. hostmanship is een 
centraal thema geweest binnen het team van 
Mondomijn. 

Parnassy Integraal
we hebben het kwaliteitsinstrument gekoppeld 
aan parnassys, maar in 2013 is het nog niet 
gelukt het kwaliteitsinstrument volledig in te 
richten. we verwachten deze doelstelling uiterlijk 
mei 2014 te realiseren.
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Tweets

Onderzoeksteams
sinds 2013 werken we vanuit onderzoeksteams, 
die op basis van onderzoeksvragen praktijkon-
derzoek en wetenschappelijk onderzoek verbin-
den. op deze wijze willen we vanuit de nieuwste 
inzichten onderbouwd ons aanbod voortdurend 
in kwaliteit verbeteren. 

Pedagogisch tact
onze verbindende factor binnen heel Mondo-
mijn is het pedagogische tact. hoe gaan we met 
elkaar om, hoe voelen kinderen zich echt gezien 
en gehoord. In 2014 gaan we ons pedagogisch 
tact nog meer versterken en onderzoeken hoe 
groepsprocessen nog optimaler kunnen worden 
vormgegeven.

Brede doelen in beeld brengen
Mondomijn brengt smalle doelen objectief en 
transparant in beeld, bijvoorbeeld door de cito 
toetsen. In 2014 gaan we onderzoeken hoe we 
ook brede doelen in beeld kunnen brengen, 
bijvoorbeeld: welbevinden, creatief denken, 
samenwerking etc. 

Fysieke omgeving
2014 is het jaar van verhuizen. samen gaan we 
onze binnen en buitenruimte zo passend moge-
lijk inrichten en dragen we zorg voor een fijne 
overstap naar ons nieuwe gebouw. 

deze aMBITIes 
spreKen wIj uIT 
voor 2014

retweeted by IKc Mondomijn 0-13jr 
Domijn_1 0-3jaar @1domijn_dec 17  
er wordt al hard gewerkt voor het 
kerstontbijt a.s. vrijdag pic.twitter.
com/4AxFR7wo70

IKc Mondomijn 0-13jr @Mondomijn_
oct 28
windkracht 10 vandaag! niet alleen 
buiten..... kinderen hebben energie voor 
tien, meer bewegen vandaag!

retweeted by IKc Mondomijn 0-13jr  
Desiree de Ruijter @deesderuijter 
different_May 13   
dinsdag start inschrijven vierdaagse bij 
Mondomijn. alle schoenen mogen mee-
lopen! pic.twitter.com/fouS5HNmux



“It takes a village to raise a child”

Maart 2014
team Mondomijn


