
Het KPO Kindcentrum maakt onderdeel uit van 

www.kporoosendaal.nl

KPO Kindcentrum ???
Beryldijk 113

4706 DZ Roosendaal
kindcentruminkortendijk@kporoosendaal.nl

www.kindcentruminkortendijk.nl 

?????

De Dijk op...
Januari 
2023 • 3

Een periodiek inkijkje in de meest relevante ontwikkelingen en achtergrond-
informatie rondom het nieuwe KPO Kindcentrum in Kortendijk. Vanaf De Dijk bieden 
we u letterlijk en figuurlijk een schitterend uitzicht en overzicht, zodat u niets hoeft 
te missen over de totstandkoming van het nieuwe Kindcentrum.

Het KPO Kindcentrum wordt mede mogelijk gemaakt door:



 Samen 
bouwen wij..

...de architect
Voor de zomer zijn de ontwerpeisen 
vastgelegd in een Programma van Eisen. 
Een afvaardiging van de teams is samen 
met de architect tijdens workshops aan 
de slag gegaan om te komen tot een 
ontwerp. Het voorlopig ontwerp is bijna 
afgerond.

...de ouders
Als het voorlopig ontwerp is afgerond, 
willen we een informatieavond 
organiseren voor ouders van beide 
scholen. Op deze bijeenkomst delen 
we het voorlopig ontwerp en vertellen 
we over onze onderwijskundige 
visie in het nieuwe kindcentrum. 
Ook voor omwonenden zal er een 
informatiebijeenkomst worden 
georganiseerd.

...de gemeente
Een veilige route naar school vinden 
wij erg belangrijk. In september heeft 
de directie van de school daarom een 
wandeling gemaakt met wethouder 
Klaar Koenraad. We hebben mogelijke 
knelpunten besproken en gekeken 
naar mogelijkheden te zorgen voor 
een veilige fietsroute en een passende 
parkeervoorziening rondom het nieuwe 
kindcentrum.

De Dijk op met…

...de teams
Een nieuw gebouw mogen ontwerpen 
is een prachtige kans om het gebouw 
helemaal te laten aansluiten bij je 
visie op onderwijs. Gelijktijdig aan het 
ontwerpproces wordt daarom op beide 
scholen door de teams van leerkrachten 
gesproken over de manier waarop we in 
het nieuwe gebouw les gaan geven.

Wandelen met de 
wethouder voor 
veilige routes

Informatiebijeenkomst
voor ouders en 
omwonenden

Ontwerpen 
aansluitend op 

visie op onderwijs

Vorderingen van 
de ontwerpfase
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