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Aan de ouders en verzorgers van de kinderen van  

Het Baken, Don Bosco, de Triangel en Kappio 

 

 

 

 

Wieringerwerf, 08-01-2021 

Betreft: Campus de Terp 

 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Op 9 november 2020 ondertekenden de bestuurders van basisscholen Het Baken, Don 

Bosco en de Triangel, samen met voortgezet onderwijsschool RSG Wiringherlant, de 

Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer (SSWW) en de gemeente Hollands Kroon een 

samenwerkingsovereenkomst (SOK). In deze SOK hebben wij afspraken gemaakt voor de 

verdere ontwikkeling van Campus de Terp in Wieringerwerf. 

 

Wat is Campus de Terp? 

De Campus zal ruimte bieden aan een sportaccommodatie, een zwembad en een 

kindcentrum, in een groene omgeving waar het fijn recreëren is. De Terp wordt een plek 

waar jong en oud kunnen sporten, leren en ontmoeten. De partners in deze samenwerking 

willen elkaar versterken en daarmee wonen, werken, ondernemen en leren in de 

Wieringermeer een kwaliteitsimpuls geven. In Kindcentrum de Terp gaan de basisscholen en 

kinderopvangorganisatie Kappio nauw met elkaar samenwerken. Wat betekent dat voor onze 

school/kinderopvangorganisatie? Daarover informeren wij u graag met deze brief.  

 

Waarom samenwerken?  

De schoolgebouwen van Het Baken, Don Bosco en de Triangel zijn verouderd en aan 

vervanging toe. Besloten is niet te kiezen voor drie aparte gebouwen, maar de handen ineen 

te slaan en gezamenlijk één nieuw gebouw te betrekken, waarin ook de kinderopvang 

Kappio een plek krijgt. Dat wordt Kindcentrum de Terp. Door met elkaar samen te werken in 

het kindcentrum kunnen we elkaars talenten en expertises optimaal benutten, een soepele 

overgang van peuters naar kleuters realiseren en het onderwijs voor kinderen in de 

Wieringermeer versterken. Ook zien we kansen om een doorgaande leerlijn te realiseren van 

groep 8 naar het voortgezet onderwijs, aangezien RSG Wiringherlant partner is in Campus 

de Terp. Zo wordt het mogelijk om gezamenlijk een aanbod te creëren voor kinderen van 0 

tot 18 jaar.  
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Hoe gaan we samenwerken? 

Het Baken, Don Bosco en de Triangel blijven drie aparte scholen, maar gaan wel nauw met 

elkaar samenwerken. Denk daarbij aan gezamenlijke thema’s, een gezamenlijk 

activiteitenaanbod per bouw, gemeenschappelijk gebruik van ruimtes zoals het 

technieklokaal, de (kinder)keuken en de speelzaal met podium. De lokalen van de drie 

scholen worden per bouw rondom een leerplein gesitueerd, waar de kinderen met elkaar 

zullen samenwerken. Elk team beschikt over zijn eigen specialisten, bij voorbeeld op het 

gebied van dyslexie, kunst en cultuur of gedrag, die voor de drie scholen zullen worden 

ingezet. De kinderen zullen vaker met elkaar samenwerken en elkaar ontmoeten, zoals ze 

dat nu ook al doen bij sportverenigingen. Dat zal leiden tot een rijk aanbod binnen het 

kindcentrum, waar zowel de kinderen als de teams van zullen profiteren.  

 

Eerste stappen  

De medezeggenschapsraden zijn vanaf het begin meegenomen in het proces. Zij zijn 

volledig geïnformeerd en bijzonder enthousiast over de plannen voor het kindcentrum. De 

teams van de drie scholen zijn op een inspiratietour gegaan langs schoolgebouwen 

waarbinnen nauw wordt samengewerkt. Zo is een goed beeld ontstaan wat zij graag zouden 

willen, en vooral ook: wat niet.  

 

Verder hebben wij als scholen en kinderopvangorganisatie de afgelopen periode gewerkt 

aan een visiedocument voor Kindcentrum de Terp, waarin is beschreven wat het doel van 

het kindcentrum is en wat haar kwaliteiten en ambities zijn. Daarbij zijn ook 

gemeenschappelijke kernwaarden geformuleerd: ‘spelen & leren’, ‘veilig’, ‘gezamenlijk’, 

‘technology’, ‘voor ieder kind’ en ‘in de samenleving’. Deze kernwaarden vormen de basis 

voor de manier waarop we straks gaan (samen)werken in het kindcentrum.  

 

Planning 

Nu de samenwerkingsovereenkomst is getekend, kunnen we met elkaar stappen zetten in de 

realisatie van Campus de Terp. De oplevering van de campus is gepland in het derde 

kwartaal van 2023. In de tussentijd zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de directeur/locatieleider van uw 

school/kinderopvanglocatie.   

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Inge Heijerman Freek Steeman Marie-José Tinebra  Saskia Zuidema 

Don Bosco  Het Baken  De Triangel   Kappio 

            

 


