
IKC de Wenteling 

In ons vorig bericht heeft de directeur van IKC de Wenteling aangegeven dat het de bedoeling is 

om uiterlijk op 1 augustus 2020 met de kinder- en peuteropvang te verhuizen van Witteveen naar 

Balinge. 

Waarom alle kinderen op één plek? 
Eind 2016 heeft de gemeente ervoor gekozen om alle basisscholen te veranderen in integrale 

kindcentra (IKC’s). In een IKC is er sprake van onderwijs en opvang van kinderen van 0 – 13 jaar 

en zijn er openingstijden van 07.00 – 19.00 uur. Tijdens de fusie tussen ’t Broekhoes en De Tille, is 

er in 2012 echter afgesproken dat de school naar Balinge zou gaan en de peuters naar Witteveen. 

Inmiddels zijn we acht jaar verder, hebben we te maken met een teruglopend aantal kinderen in 

de dorpen (krimp) en stelt ook de wet- en regelgeving strengere eisen aan met name de kinder- en 

peuteropvang. 

Zowel de gemeente als ook Kits Primair staan inhoudelijk achter de visie van een integraal 

kindcentrum (IKC). In een IKC kunnen kinderen van jongs af aan met elkaar spelen, ontdekken en 

allerlei ervaringen opdoen. Op een IKC hebben alle kinderen van 0 – 13 jaar dan ook volop de 

gelegenheid om van en met elkaar te leren. Zo is het straks de bedoeling om regelmatig de 

peuters en de kleuters samen te laten spelen, zodat de pedagogisch medewerkster af en toe de 

handen vrij heeft om extra activiteiten te doen met peuters die dit zo hard nodig hebben. 

Door het beperkt aantal kinderen is het nu zo dat onze peuterleidster alleen op de groep in 

Witteveen werkt. Na de verhuizing kan ook zij dan sneller een beroep doen op haar collega’s, de 

zorgcoördinator en op haar leidinggevende. Alles zit dan immers onder één dak; dat werkt voor 

iedereen prettiger en veiliger! 

Duurzame school/IKC in de regio 
In november 2019 heeft het bestuur van Kits Primair een gesprek gevoerd met vertegenwoordigers 

van Plaatselijk Belang Broekstreek e.o. en van Dorpsbelang Witteveen. Tijdens dit gesprek werd 

duidelijk dat de communicatie van Kits Primair over deze verhuizing en de betrokkenheid vanuit de 

dorpen niet altijd goed is geweest. Dat is spijtig, omdat het uiteindelijk gaat om het beste voor uw 

kind(eren) en daarbij hebben we elkaar hard nodig. Het gedeelde belang van de dorpen en Kits 

Primair is dat er een duurzame school/IKC in deze regio behouden blijft. We hebben dan ook 

afgesproken dat we hier samen, ook met de gemeente Midden Drenthe, de verantwoordelijkheid 

voor willen nemen. 

De directeur van de Wenteling, Martie van de Nieuwegiessen, zal u verder op de hoogte houden 

van alle ontwikkelingen. 

Met vriendelijke groet, 
 
Koos van Riezen, Kits Primair 


