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“Wij staan voor spelend leren en ontdekken. 
Lowys Porquin deelt en ondersteunt onze  
filosofie, principes en ideeën.”

Lowys Porquin 
Marslaan 1
4624 CT Bergen op Zoom  
0164 230 166
bestuursbureau@lpsnet.nl

Stichting Jongleren Woensdrecht
Aviolandalaan 20
4631 RM Hoogerheide
0164 614 168
info@jonglerenwoensdrecht.nl

Postadres:
Postbus 543
4600 AM Bergen op Zoom

STICHTING 
JONGLEREN 
WOENSDRECHT
Het complete kinderopvang aanbod van Stichting 
Jongleren Woensdrecht richt zich op kinderen van 
0 tot en met 12 jaar. We werken nauw samen 
met basisscholen en organisaties binnen de regio, 
onze lokale binding is daardoor groot.

WAAR STICHTING JONGLEREN WOENSDRECHT 
VOOR STAAT
Stichting Jongleren Woensdrecht wil dé expert zijn op het 
gebied van ‘spelend leren’ en daarmee tegemoetkomen 
aan de vraag naar kinderopvang binnen de gemeente 
Woensdrecht. Door kinderen intensief te begeleiden in hun 
ontwikkeling, kunnen zij later een zelfstandige en sociale 
rol in de maatschappij innemen. We werken vanuit een 
vertrouwde, uitdagende omgeving die de kinderen stimuleert 
om te leren en te groeien. Onze betrokken medewerkers 
begeleiden hen dagelijks met passie.

SPELENDERWIJS WORDEN WIE JE BENT
Ieder kind is uniek en ondanks dat regels en structuur nodig 
zijn, vinden wij dat dit niet ten koste mag gaan van de 
eigenheid van hun karakter. Wij staan voor spelend leren  
en zelf ontdekken in een passend tempo, gevoed door 
nieuwsgierigheid die kinderen van nature in zich hebben.  
Werken met hoofd, hart en handen geeft hen zelfvertrouwen 
en zij leren spelenderwijs nieuwe vaardigheden aan.  
In Lowys Porquin hebben we een partner gevonden die  
onze visie, waarden en ideeën deelt en ondersteunt.

Martin de Loos en Ellen Jacobs



LOWYS PORQUIN (LPS) LPS-JONGLEREN, WE BUNDELEN ONZE KRACHTEN

Lowys Porquin verenigt 31 basisscholen,  
19 peuter- opvang- en 9 kinderopvangvestigingen 
met elkaar, in de regio Bergen op Zoom,  
Steenbergen en Woensdrecht. Met faciliteiten, 
moderne hulpmiddelen en specialistische kennis 
helpen we kinderen ontwikkelen.

DE VISIE VAN LPS
LPS zorgt voor een naadloze aansluiting van kinderopvang 
op het onderwijs. Met IKC’s zijn we in staat een complete 
ontwikkelingslijn voor kinderen aan te bieden. Meestal onder 
één dak. We volgen en stimuleren de ontwikkeling van kinderen 
vanuit een fysiek en emotioneel veilige omgeving.  
Zingeving, veerkracht en wederzijds respect zijn aspecten 
waar we veel waarde aan hechten. Naast een duidelijke 
structuur, bieden we kinderen vooral alle ruimte en vertrouwen 
om onderzoekend te leren.

SAMEN ÉÉN IN VERSCHEIDENHEID
Geen kind is hetzelfde en dus heeft het een eigen leer- en 
ontwikkelingspad nodig om te volgen. LPS stimuleert 
kinderen om hun eigen identiteit te ontdekken en te groeien. 
Al op jonge leeftijd wordt hier aandacht aan besteed in onze 
kinderopvangvestigingen. Gelukkig erkennen steeds meer 
scholen het belang van deze fundamentele voorbereiding 
op het onderwijs. Een prettig idee dat Stichting Jongleren 
Woensdrecht deze visie op ontwikkeling met ons deelt en 
onze expertise aanvult.

Per 1 januari 2020 zal Stichting Jongleren 
Woensdrecht zich bij Lowys Porquin (LPS) voegen. 
LPS neemt de Stichting Jongleren Woensdrecht 
bestuurlijk over. Het doel van dit samengaan is om 
vanuit één belang nog beter te voldoen aan de 
behoeften van opgroeiende kinderen en de aan-
sluiting van kinderopvang op het onderwijs. Ook 
TSO (K)eet en Zo zal hier onderdeel van uitmaken.

WAAROM DEZE BESTUURLIJKE OVERNAME?
Stichting Jongleren Woensdrecht en LPS zijn beiden (financieel) 
gezonde organisaties met een goede reputatie. De bestuurlijke 
overname is dus geen noodzaak of gemotiveerd door groei-
doelstellingen. Als LPS-Jongleren ligt onze drijfveer in het 
verbeteren van de continuïteit en kwaliteit van de stichting, 
om toekomstbestendig te zijn. Gezamenlijk creëren we meer 
capaciteit door een grotere medewerkerspool en vergroten we 
onze interne expertise. De beslissing van het vrijwillige bestuur 
van Stichting Jongleren Woensdrecht om na jarenlange 
bijdrage een stap terug te doen, heeft het momentum gecreëerd 
om nu de handen ineen te slaan.

KANSEN EN VERANDERINGEN BINNEN LPS-JONGLEREN 
We spreken in deze transitie van een bestuurlijke overname.  
Dit zorgt ervoor dat  in de dagelijkse werkzaamheden en 
inhoud van functies geen veranderingen plaatsvinden.  
Stichting Jongleren Woensdrecht en LPS erkennen en 
waarderen elkaars werkwijzen en ideeën, maar natuurlijk 
willen we wel graag van elkaar leren. We zullen dus onderling 
in gesprek gaan en in de toekomst inspelen op gezamenlijke 
ontwikkelingskansen. Ook voor medewerkers van zowel 
LPS als Jongleren heeft de overname vele voordelen. Zo biedt 
de samenwerking grotere ontwikkelingsmogelijkheden binnen 
de organisatie en wordt het gemakkelijker om interne specialisten 
als vraagbaak te benaderen.

INTEGRAAL KIND CENTRUM 
LPS en Stichting Jongleren Woensdrecht werken al geruime tijd 
samen om kinderopvang optimaal te laten aansluiten op het 
onderwijs, zodat er een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn 
voor kinderen wordt gecreëerd. Door onder één koepel 
werkzaam te zijn kunnen we dit verder ontwikkelen, in de vorm 

van ‘Integrale Kind Centra (IKC)’. Dit zorgt voor 
snellere, meer pragmatische besluitvorming en een 
completer ontwikkelingsaanbod voor kinderen. 
Voor hen en voor de ouders is dit van grote 
toegevoegde waarde.

DE MISSIE VAN LPS-JONGLEREN  
LPS en Stichting Jongleren Woensdrecht zijn 
enthousiast over de formele samenwerking. Niet alleen 
om de genoemde praktische voordelen, maar ook 
omdat onze filosofie en kernwaarden ontzettend goed 
op elkaar aansluiten. We geloven niet in één oplossing, 
maar in autonome teams die op basis van kennis en 
ervaring kinderen zelfstandig de ondersteuning bieden 
die zij nodig hebben om uit te groeien tot gezonde, 
sociale en verantwoordelijke mensen.

ONZE GEZAMENLIJKE KERNWAARDEN:
• Passie
• Autonomie
• Verantwoordelijkheid
• Vertrouwen
• Samenwerken

Heb je naar aanleiding van deze folder vragen over 
de bestuurlijke overname van Stichting Jongleren 
Woensdrecht door LPS? Neem contact op met je 
lokale directie.

Stéphane Cépèro  |  Voorzitter College van 
Bestuur Lowys Porquin 

“Onze teams zijn geen optelsom van  
individuen, maar een gemeenschap van 
professionals, we doen het samen!”

Rinus Davidse en Stéphane Cépèro


