
Kindcentra in 
Harlingen

De meeste kinderen zijn nieuwsgierig, speels en 
volop in ontwikkeling. Ze willen de wereld om hen 
heen ontdekken, leren kennen en doen dit ieder op 
een eigen manier. 
Dit kan op een integraal kindcentrum waar opvang, 
ontwikkeling en samen spelen op elkaar zijn  
afgestemd. 

In een Integraal kindcentrum (IKC) werken basis-
scholen, peuterspeelzalen (de voorschool), 
kinderopvang en buitenschoolse opvang samen.  
Dit met als doel de kinderen in Harlingen de beste 
ontwikkelingskansen te bieden. 
In de gemeente Harlingen zijn zes integrale  
kindcentra. 

Kindcentra in Harlingen

Kindcentra bieden uw kind nu nog meer mogelijk- 
heden om in Harlingen veilig en gezond op te groeien.

In een Integraal kindcentrum (IKC) werken basis-
scholen, peuterspeelzalen, kinderopvang en 
buitenschoolse opvang samen. Dit met als doel de  
kinderen in Harlingen de beste ontwikkelingskansen 
te bieden. 
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Adressen kindcentra
St. Michaelschool, Schritsen 52
Contact: mevr. C.A.M. Geertsma, telefoon: 0517 413757

OBS ‘t Wad, Midlumerlaan 13
Contact: mevr. S. de Wit, telefoon: 0517 413221

CBS Het Baken, Johan van Oldenbarneveltstraat 4
Contact: mevr. S. Dolstra, telefoon: 0517 413778

CBS Johan Frisoschool, Grettingalaan 43
Contact: dhr. J. Blank, telefoon: 0517 430583

OBS Het Noorderlicht, F. Domela Nieuwenhuisstraat 81
Contact: mevr. J. Stuiver, telefoon: 0517 431393

OBS Middelstein, Fonteinstraat 1
Contact: dhr. D. van der Wal, telefoon: 0517 416066

Adressen kinderopvang 
Stichting Peuterspeelzalen Harlingen, F. Domela Nieuwen-
huisstraat 81
Contact: mevr. M. Hoekstra, telefoon: 0517 430920

Stichting Kinderopvang Friesland, 
Contact: Mevr. A. Grovenstein: 0517 380680

Het Kleine Prinsje Harlingen, Achlumerdijk 101
Contact: Mevr. A. Prins, telefoon: 0517 769037 



Integraal Kindcentrum:  
voor kinderen van 0 tot 13 jaar
Elk kindcentrum biedt een totaalpakket op het gebied 
van onderwijs, opvang, ontwikkeling en zorg. Dit geeft de 
kinderen rust en plezier in hun dagprogramma. 
Op ieder kindcentrum zijn alle kinderen tussen 0 en 13 jaar 
welkom: 
• Ieder kind is vanaf de geboorte welkom op het kinder-

dagverblijf in één van de zes integrale kindcentra. 
• Als peuter is uw kind vervolgens welkom op de voor-

school. Elk kindcentrum heeft één speciale ruimte 
voor de begeleiding en ontwikkeling van 2- en 3 jarige 
peuters. 

• Vanaf 4 jaar gaat uw kind naar de basisschool. 

De voorschool: 
gratis educatie voor uw peuter
De medewerkers van de voorscholen werken met landelijk 
erkende educatieprogramma’s. Deze programma’s hebben 
als doel de kansen van alle kinderen te vergroten en op de 
basisschool betere leerresultaten te halen. 
Er is veel aandacht voor taal, rekenen, motoriek en de  
sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. 

De gemeenteraad van Harlingen vindt het belangrijk 
dat peuters voldoende gestimuleerd worden in hun  
ontwikkeling. 
Daarom kan iedere peuter gratis voorschoolse educatie 
volgen op twee of drie dagdelen gedurende gemiddeld 7 
uren per week. In overleg met het consultatiebureau kan 
dit uitgebreid worden.

Heeft u naast de voorschool nog meer behoefte aan kinder- 
opvang, dan kunt u daar voor terecht bij de Stichting Peuter-
speelzalen Harlingen, de Stichting Kinderopvang Friesland 
of bij Het Kleine Prinsje. 
Deze organisaties werken met een vastgesteld uurtarief en 
brengen de kosten daarvoor bij u in rekening.

Eén locatie voor uw kind: 
Een rustige en vertrouwde omgeving  
Het is mogelijk uw kind van 0 tot 13 jaar onder te 
brengen in één kindcentrum, in één bekende en 
vertrouwde omgeving. Dit geeft rust voor kind en ouder.  
Het is echter geen verplichting. U mag er voor kiezen uw 
kind op enig moment over te laten plaatsen naar een ander 
Kindcentrum in de gemeente. 

Mocht het integraal kindcentrum van uw keuze vol zitten, 
dan kunt u terecht bij één van de andere kindcentra in de 
gemeente Harlingen. Op het moment dat er weer plek is 
op het kindcentrum van uw keuze, kunt u uw kind over-
plaatsen. 

De medewerkers van het kindcentrum zorgen er voor dat 
er een zorgvuldige overdracht plaatsvindt. 

Locaties kindcentra in de gemeente

In de gemeente Harlingen zijn zes kindcentra. Deze zijn 
verspreid over de gehele gemeente. 
De adressen van de zes kindcentra vindt u op de achterzijde 
van deze folder. 

De kenmerken van het kindcentrum:  
leren door te spelen
1. Uitgangspunt van het kindcentrum is dat 
kinderen altijd leren: van jongs af aan, binnen én 
buiten de klas.

2. Het hele jaar door is er een afwisselend 
programma.  

3. Het kindcentrum is zowel onder schooltijd als 
daarbuiten geopend. Opvang wordt ook in school- 
vakanties aangeboden.

4. In het kindcentrum werken leerkrachten, 
pedagogische medewerkers en andere experts 
samen. Er wordt vanuit de behoefte van het kind (en 
de ouder) gedacht. 

5. Er wordt gewerkt met één plan en vanuit één orga-
nisatie.  

6. Er wordt altijd op dezelfde manier gecommuniceerd 
met de ouders over de ontwikkeling van de kinderen. 

7. Ouders worden actief betrokken bij activiteiten van 
het kindcentrum. 


