SPIL staat voor SPelen Integreren Leren.
Het doel van het SPIL-centrum is de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar zo goed
mogelijk te laten verlopen en indien gewenst ondersteuning te bieden aan
ouder(s)/verzorger(s) bij de opvoeding van hun kind. In het SPIL- centrum werken
basisonderwijs, het peuterspeelzaalwerk, de kinderopvang, WIJ Eindhoven en de
jeugdgezondheidszorg nauw met elkaar samen. Het belang van uw kind staat voorop in alles
wat wij doen.
Ons SPIL Oude Gracht bestaat uit drie locaties:
Basisschool Wethouder van Eupen, Odysseuslaan
Korein dagopvang, Muzenlaan
Korein Naschoolse opvang, Cassandraplein.
Uitgangspunten van een SPIL centrum zijn:
1.

2.

3.

4.

5.

Alle kinderen zijn de moeite waard.
SPIL richt zich op optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen.
Eindhoven streeft naar een stadsbrede dekking van de voor- en vroegschool
en is toegankelijk voor kinderen van 2 jaar en drie maanden tot 4 jaar, waarbij
4 dagdelen worden aangeboden aan kinderen met een VVE advies en 2
dagdelen aan de overige kinderen.
Bindingen zijn essentieel.
Kinderen binnen SPIL worden uitgedaagd om deel te nemen aan activiteiten,
waardoor zij hun eigen plaats in relatie met anderen leren vinden. Het
socialiseringsproces.
Risicosituaties worden gezamenlijk aangepakt.
Vanuit de SPILgedachte zullen de betrokken partners vanuit diverse
instellingen ook de omgevingsfactoren positief beïnvloeden. Hierbij wordt
uitgegaan van het balansmodel, waarin risicofactoren verminderen =
draaglast verminderen en tegelijkertijd beschermende factoren vergroten =
draagkracht vergroten, centraal staat.
Ouders zijn partners.
Ouders zijn eerste verantwoordelijke ten aanzien van de ontwikkeling en
opvoeding van kinderen.
Ouders en professionals hebben inspanningsverplichtingen ten aanzien van
gemaakte afspraken.
Er is sprake van een gericht ouderbeleid.
Kinderen en ouders hebben rechten maar ook plichten.
Er wordt vastgesteld op welke wijze en over welke zaken ouders inspraak
hebben op het SPILbeleid.
De kernpartners van het SPILcentrum dragen zorg voor de implementatie van
de gezamenlijke protocollen ten aanzien van de rechten van het kind en de
ouders.
Ouders worden gewezen op hun verantwoordelijkheid als opvoeder (rechten
van het kind).

