
De naam van ons kindcentrum
KORNAK, m. (-s), Geleider van een olifant. Dat staat er in het woordenboek 
over Kornak. De olifant heeft een bijzonder karakter. Hij is fysiek groot en 
sterk, maar is ook rustig en zachtaardig. In veel culturen is de olifant het 
symbool van kracht, wijsheid, vriendelijkheid en geluk. Olifanten vertonen in 
bepaalde situaties hetzelfde gedrag als mensen. Het zijn bijzondere groeps-
dieren: alleen redden ze het niet. Ze hebben elkaar nodig om te overleven. 
Olifanten zijn hulpvaardig en proberen zieke of zwakkere groepsgenoten 
te helpen en te beschermen. Ze zijn sterk gericht op anderen en sociaal en 
betrokken. De olifant vertegenwoordigt een aantal waarden waar ons kind-
centrum voor staat en het team van Kornak ziet zichzelf als begeleider van 
de kinderen.

ONDERWIJS, OPVANG 
EN ONDERSTEUNING 
ONDER ÉÉN DAK
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SAMEN WERKEN AAN ONTWIKKELING
Op kindcentrum Kornak vinden wij een brede ontwikkeling van kinderen 
belangrijk, en daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen. Daarom 
kunnen kinderen van 2 tot 12 jaar bij ons kindcentrum terecht voor 
onderwijs, opvang en ondersteuning die aansluiten bij hun ontwikkeling. 
Allemaal onder één dak. En dat heeft zo zijn voordelen! 

EEN VEILIG EN SOCIAAL  
KINDCENTRUM
Jezelf ontwikkelen lukt het best in een veilige en positieve 
omgeving. Daarom werken wij actief aan een sterke groep 
waarin kinderen zichzelf durven te zijn. Ze leren respect te 
hebben voor elkaar en voor de wereld om hen heen. Wij 
zorgen voor een goede start en werken bewust aan een 
goede relatie met kinderen, ouders en collega’s.

ALLE RUIMTE OM TE  
ONTDEKKEN
Wij laten kinderen kennismaken met een breed en inspirerend 
lesaanbod met naast taal, spelling, lezen en rekenen ook veel 
ruimte voor techniek, kunst, cultuur, muziek en sport. Daarmee 
bieden wij de bouwstenen waarmee kinderen hun eigen 
talenten ontdekken en ontwikkelen. 

GOEDE ONDERSTEUNING
Voor de ontwikkeling van uw kind is het belangrijk dat 
onderwijs, opvang en ondersteuning goed op elkaar zijn 
afgestemd. Daarom werkt kindcentrum Kornak intensief 
samen met zorgprofessionals op het gebied van fysiotherapie, 
logopedie, dyslexie en gezinsondersteuning. Daarmee 
vergroten wij de kansen voor alle kinderen.

PROFESSIONELE OPVANG
Leren stopt niet na schooltijd. Ook bij onze buitenschoolse 
opvang en de sportBSO staat de ontwikkeling van uw 
kind voorop. Kinderen kiezen zelf of ze willen spelen of 
deelnemen aan verschillende activiteiten. Onze opvang 
is dagelijks tot 18.00 uur geopend en er zijn verschillende 
opvangvormen mogelijk.

EEN STEVIGE BASIS
Vertrouwen vormt de basis voor een veilige en uitdagende 
omgeving. Daarin spelen en leren kinderen samen en voelen 
ze verbinding met elkaar. Een duidelijke structuur en orde 
geven op kindcentrum Kornak de kaders aan waarbinnen de 
kinderen kunnen spelen, leren en groeien. 

KORNAK, DAAR ZIT MUZIEK IN!
Met kunst en cultuur maken kinderen kennis tijdens creatieve lessen, 
excursies en bij het muziekonderwijs. Op Kornak krijgt uw kind 
wekelijks muziekles en leert zelf een muziekinstrument spelen. Samen 
muziek maken is goed voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, maakt 
kinderen slim en geeft enorm veel plezier! 

KLAAR VOOR DE TOEKOMST
Aan het einde van groep 8 stappen onze leerlingen met de 
juiste bagage en vol vertrouwen de wereld in. In die tijd heeft 
uw kind zich ontwikkeld tot een zelfstandig en uniek individu 
met vertrouwen in zichzelf en in anderen. Met een goed 
beeld van zijn eigen talenten en leervoorkeuren is uw kind 
klaar voor de toekomst!

EFFECTIEVE SCHOOLDAG
Kindcentrum Kornak werkt met een continurooster. Dagelijks van 
8.30 tot 14.30 uur hebben de kinderen les. Op woensdag zijn ze om 
12.30 uur uit. Alle kinderen lunchen op school in hun eigen groep. 
Zo zorgen wij voor een effectieve schooldag.

DOELGERICHT ONDERWIJS
In ons onderwijs staan groei en ontwikkeling centraal. Wij stimuleren 
kennisontwikkeling met moderne leermiddelen en uitdagende 
methoden. Een breed aanbod maakt kinderen nieuwsgierig en dat 
motiveert. Met persoonlijke aandacht van de leerkracht, een passend 
leeraanbod en ondersteuning door onderwijsassistenten als dat nodig 
is, ervaart elk kind op Kornak succes en plezier. 

GOEDE START VOOR PEUTERS
Vanaf 2 jaar kan uw kind starten bij onze peuterdagopvang. Door 
actief bezig te zijn en samen te spelen, ontwikkelen kinderen zich en 
leren praten, luisteren en bewegen. Zo gaat hun ontwikkeling met 
sprongen vooruit en stappen ze als zelfverzekerde kleuter gemakkelijk 
over naar groep 1.

MEER WETEN?
Wilt u zelf zien hoe wij samen werken aan de 
ontwikkeling van uw kind? Maak dan even een 
afspraak voor een kennismaking. Tijdens een 
rondleiding laten wij u graag ons kindcentrum zien.  
U bent van harte welkom!
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