
                                                                

 

Ontdekkingsreizen  

 
Het verhaal van De Ontdekking blijkt een verhaal waar veel belangstelling voor is. Er komen 
regelmatig verzoeken van teams en individuen voor een bezoek aan het kindcentrum.  

Om deze verzoeken te stroomlijnen zijn ontdekkingsreizen ontwikkeld.  

Aanmeldingen lopen in principe via het landelijk steunpunt brede scholen (www.bredeschool.nl)  
 

 

 

 
Algemene ontdekkingsreis 
De Ontdekking is een integraal kindcentrum voor kinderen van 0-13 jaar en van 7:00 tot 18:30 uur. In 
het kindcentrum werken verschillende partners in een betekenisvolle, rijke en uitdagende omgeving 
als één team samen aan een optimale en brede ontwikkeling van alle kinderen van 0 tot 13 jaar.  

Een algemene ontdekkingsreis  bestaat uit een presentatie over de ontwikkeling van het 
kindcentrum, een interactieve ontdekkingsreis door het gebouw en een evaluatie. Uw gids op deze 
reis is de locatiedirecteur van De Ontdekking. De reis beslaat ongeveer 2 uur.  

Kosten 
groep (6-18 personen) € 200,- 

Wanneer 
Data in overleg. Geef minimaal 2 voorkeurdata aan.  
 
Catering  
Voor alle ontdekkingsreizigers is (onbeperkt) koffie en thee.  
Tegen meerprijs is het ook mogelijk bijvoorbeeld een kleine lunch te organiseren.   
 
Aanmelden 
Invullen vragenlijst via:  
http://www.bredeschool.nl/ambassadeurs/bezoek-een-ambassadeur.html 
 
Vragenlijst (met voorkeurdata) versturen aan: directie@ontdekking.net (Nicole Hanegraaf, directie 
De Ontdekking) en tonnyvandenberg@bredeschool.nl (secretariaat landelijk steunpunt).  
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Reis mee met de cultuurcoördinator  
Cultuureducatie vormt een belangrijke pijler op De Ontdekking.  Het vormt een onderdeel van het 
curriculum. In het gebouw zijn hiervoor verschillende culturele ruimten ingericht.  
Op De Ontdekking willen we kinderen een extra mogelijkheid bieden om de wereld te ontdekken: zij 
ontdekken hun creatieve talenten en krijgen de kans hun talenten te ontwikkelen.  

Programma 

Het programma bestaat uit een presentatie over de manier waarop cultuureducatie een plaats heeft 

in het binnen schools (en naschools) aanbod en de invloed van cultuureducatie op de ontwikkeling 

van kinderen, een culturele ontdekkingsreis door het gebouw en een evaluatie. Deze reis beslaat 

ongeveer 2 uur.   

Wanneer 
Vast aanbod per schooljaar: zie website voor data (gratis toegang) 
Andere data in overleg (6-18 personen):  € 150,= 

Catering  
Voor alle ontdekkingsreizigers is (onbeperkt) koffie en thee.  
Tegen meerprijs is het ook mogelijk bijvoorbeeld een kleine lunch te organiseren.   

Aanmelden 
Invullen vragenlijst via:  
http://www.bredeschool.nl/ambassadeurs/bezoek-een-ambassadeur.html 
 
Vragenlijst (met voorkeurdata) versturen aan: directie@ontdekking.net (Nicole Hanegraaf, directie 
De Ontdekking) en tonnyvandenberg@bredeschool.nl (secretariaat landelijk steunpunt).  
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Reis mee met de directie 
Het verhaal van De Ontdekking inspireert. Het is een verhaal over visiegericht leiderschap, de 
ontwikkeling van basisschool naar kindcentrum, een school die groeit, levensecht onderwijs, bouwen 
aan imago, samenwerken in een multidisciplinair team en werken in een lerende organisatie waar je 
niet ziek hoeft te zijn om beter te worden.  
 
Overweegt u te gaan bouwen aan een integraal kindcentrum? Bent u nieuwsgierig naar de rol van 
de leidinggevende in het proces? Onderzoekt u mogelijkheden om het imago van uw school te 
verbeteren? Op zoek naar voorbeelden wat betreft partnerschap met ouders en andere 
organisaties? Nieuwsgierig naar de aansturing op de werkvloer? Op zoek naar inspiratie?  
 
Ga dan eens in gesprek met onze directie. De inhoud van het gesprek is sterk afhankelijk van uw 
nieuwsgierigheid en duurt 2 uur.  

Kosten 
€ 130,- (max. 3 personen) 

Wanneer  
Data in overleg. Geef minimaal 2 voorkeurdata aan. 
 
Catering  
Voor alle ontdekkingsreizigers is (onbeperkt) koffie en thee.  
Tegen meerprijs is het ook mogelijk bijvoorbeeld een kleine lunch te organiseren.   

Aanmelden: 

Invullen vragenlijst via:  

http://www.bredeschool.nl/ambassadeurs/bezoek-een-ambassadeur.html 

 

Vragenlijst (met voorkeurdata) versturen aan: directie@ontdekking.net (Nicole Hanegraaf, directie 

De Ontdekking) en tonnyvandenberg@bredeschool.nl (secretariaat landelijk steunpunt). 

 

 
 
N.B. Een gesprek met de directie of een presentatie op eigen locatie is ook mogelijk. Neem contact 
op voor de mogelijkheden en kosten (directie@ontdekking.net)  
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