
 

Zwolle  maart 2018 

 

Betreft: personele wijzigingen en uitbreidingen locaties Zwolle Zuid/Windesheim 

 

Beste ouders/ verzorgers, 

 

De groei zit er op vrijwel alle locaties in Zwolle zuid weer behoorlijk in. We ontvangen veel nieuwe kinderen en 

hebben weer bijna dagelijks rondleidingen. Mooie ontwikkelingen waar we blij mee zijn. Hierdoor ontstaat er ook 

ruimte voor uitbreidingen groepen/locaties.   

Groei zit op dit moment vooral in de locaties Staatssecretarislaan, Stokmeesterslaan en Provincieroute. We zijn 

dan ook blij met voorgenomen uitbreidingen op deze locaties. We starten binnenkort met een Sport BSO binnen 

sportvereniging SVI  als uitbreiding van IKC de IJsselhof en openen rond de zomerperiode een nieuwe KDV 

groep met verlengde openingstijden  -07.00 – 18.30 uur- binnen locatie Stokmeesterslaan.  De huidige PSZ en 

BSO groepen van locatie Stokmeesterslaan gaan rond de zomerperiode intern verhuizen en krijgen dan samen 

met het nieuwe kinderdagverblijf  een prachtige eigen kinderopvang vleugel.  

Daarnaast groeit de  BSO binnen locatie Provincieroute richting de zomer door naar 3 groepen en zijn we 

voornemens om hier per schooljaar 2018 – 2019 ook op de woensdagmiddag BSO opvang aan te gaan bieden. 

Locatie KDV Tichelmeesterlaan zal -eveneens per schooljaar 2018-2019- ook op de vrijdag  geopend gaan 

worden. Op deze locatie starten we aansluitend op de zomervakantie ook met voorschoolse opvang voor 

basisschool de Marshof  (VSO van 07.30- 08.30 uur).  

Aanmelden en/of informatie hierover opvragen kan via onze collega’s van de afdeling Klantadvies: 038-

4214521  

Bovenstaande veranderingen  maken ook bijstellingen noodzakelijk binnen  onze naschoolse  vakantieopvang 

locaties: De vakantieopvang zal met ingang van de mei vakantie op de volgende locaties worden aangeboden. 

 BSO Provincieroute  > de Octopus.  Hier worden alle kinderen opgevangen van BSO locaties : 

Provincieroute, Schellerpark en de Zalmkolk 

 BSO Staatssecretarislaan > de IJsselhof. Hier worden alle kinderen opgevangen van BSO locaties: 

Staatssecretarislaan, IJsselcentraleweg, Geert Grooteweg.  

 BSO Stokmeesterslaan > de Wingerd en de Zuidster. Opvang blijft  op de maandag, dinsdag en 

donderdag op de eigen locatie en op woensdag en vrijdag + een aantal weken in de zomervakantie 

clusteren zij met locatie Staatssecretarislaan  

 BSO Tichelmeesterlaan > de Marshof.  Opvang blijft maandag, dinsdag en donderdag op de eigen 

locatie en op woensdag en vrijdag + een aantal weken in de zomervakantie clusteren zij met locatie 

Staatssecretarislaan  
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Al deze wijzigingen hebben aansluitend weer gevolgen voor de personele bezetting. En bieden medewerkers de 

mogelijkheid om intern door te schuiven naar een andere locatie en/of meer passende functies. In de komende 

maanden zijn er volop sollicitatieprocedures, waarbij het uitgangspunt is om rond de zomervakantie duidelijkheid 

te hebben v.w.b. de nieuwe/aangepaste personele formatie op alle locaties. Op dit moment kan ik de volgende 

personele wijzigingen al met u communiceren: 

Charon Koers > collega BSO IJsselcentraleweg is aangenomen op de politie academie en gaat een opleiding 

volgen als Hoofdagent. Een fantastische kans en een al lang gekoesterde wens. Felicitaties voor Charon zijn dan 

ook zeker op zijn plek! Charon zal rond eind april 2018 haar werkzaamheden binnen Doomijn gaan beëindigen.  

In het afgelopen jaar hebben meerdere collega’s aangegeven gebruik te willen maken van de mobiliteitsregeling 

binnen Doomijn omdat zij toe zijn aan een nieuwe (persoonlijke) uitdaging. Een deel daarvan kunnen we nu gaan 

realiseren waardoor we meerdere ervaren Doomijn medewerkers een nieuwe uitdaging kunnen bieden.  

BSO IJsselcentraleweg  > Charon Koers vertrekt > Jansje van Brussel neemt haar functie/werkplek over. 

BSO Geert Grooteweg > Jansje van Brussel vertrekt > Kick Bouwmeester neemt haar functie/werkplek over 

BSO Provincieroute > Kick Bouwmeester vertrekt > op dit moment  een vacature door vertrek Kick + een 2
de

 

vacature i.v.m. groei locatie rond de zomervakantie. Er wordt zoveel mogelijk een vaste invaller ingezet totdat de 

nieuwe collega’s bekend zijn. 

Verdere personele wijzigingen in aanloop naar de zomervakantie zullen door onze medewerkers van de eigen 

locatie via het ouderportaal/mijndoomijn met u worden gecommuniceerd. Ook informatie over het moment om 

afscheid te kunnen nemen van vertrekkende collega’s ontvangt u in de komende periode rechtstreeks via de 

medewerkers van de eigen locatie. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Elly van Holland  

Manager Doomijn Kinderopvang Zwolle zuid en Windesheim 

 


