
Nieuwe website: alle opvang- en schoollocaties in heel Zeeuws-Vlaanderen 

Zeeuws-Vlaanderen is de beste plek om op te groeien, daar maken wij ons samen sterk voor! Maar 
door alle mogelijkheden van verschillende partijen is het soms lastig om een overzicht te krijgen wat 
nu de beste school of opvang is voor jouw kind. Allemaal hebben we echter hetzelfde doel voor 
ogen; de best mogelijke opvang en onderwijs voor onze kinderen in Zeeuws-Vlaanderen! 

Voor een compleet overzicht van alle opvang- en schoollocaties in heel Zeeuws-Vlaanderen is er nu 
de website www.kindinzeeuwsvlaanderen.nl. Dit is een initiatief van alle partijen in Zeeuws-
Vlaanderen die streven naar kwalitatief hoogwaardige kinderopvang, basisscholen en voortgezet 
onderwijs. Niet alleen de kinderopvang organisaties en scholen zelf, maar ook de drie Zeeuws-
Vlaamse Gemeenten doen hieraan mee.  

Wij waarderen alle kinderen zoals ze zijn: we helpen ze op weg hun beste zelf te worden. Daarom 
vinden wij het belangrijk om kinderopvang en basisscholen goed op elkaar aan te laten sluiten. Zodat 
er voor kinderen van 0 tot 12 jaar een doorlopende ontwikkel- en leerlijn is. Daarnaast zorgen wij 
voor een goede aansluiting met het voortgezet onderwijs. 

Op de website www.kindinzeeuwsvlaanderen.nl vind je alle locaties voor opvang en onderwijs in 
heel Zeeuws-Vlaanderen, ongeacht wie de aanbieder is. Je kunt heel gemakkelijk zoeken naar de 
gewenste opvang of school in de plaats(en) van jouw keuze. Deze website is een prachtig voorbeeld 
van de samenwerking tussen verschillende organisaties en Gemeenten voor de kinderen in Zeeuws-
Vlaanderen. Samen zorgen we ervoor dat Zeeuws-Vlaanderen de beste plek is om op te groeien, ook 
voor jouw kind(eren)! 

We hopen dat de website jou helpt om snel overzicht en inzicht te krijgen in de mogelijkheden die er 
zijn voor jouw kind. We zijn benieuwd wat je ervan vindt. Heb je vragen of opmerkingen? Laat het 
ons weten! Stuur een mail naar info@kindinzeeuwsvlaanderen.nl 

 

 


