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Visie op samenwerking MFA Rutten 
	

Ontmoeten: 
Onderwijs, Kinderopvang, Peuteropvang, werkgroep MFA Rutten en Sport zien binnen de MFA Rutten 
de zogenoemde “huiskamer” als belangrijk sociaal middelpunt binnen het gebouw en het dorp: daar 
waar Ruttenaren elkaar ontmoeten. Deze “huiskamer”, gelegen nabij of gekoppeld aan de Entree, is 
de  plek waar mensen kunnen samenkomen voor een kopje koffie als zij hun kind(eren) naar school 
hebben gebracht. Daarnaast kan de ruimte gebruikt worden door groepen mensen uit het dorp b.v. 
senioren of alleen gaanden die elkaar daar kunnen ontmoeten. Of de tennissers die na hun wedstrijd 
wat willen drinken. En wie weet jongeren met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt die hier een rol 
in hebben om zo weer een zinvolle dagbesteding te krijgen/ dag- c.q. arbeidsritme te (her)vinden etc. 
Daarnaast kan de buitenschoolse opvang gebruik maken van de foyer/huiskamer of van een gedeelte 
van de grote zaal om op deze manier van alle ruimtes een zo optimaal mogelijk gebruik te maken. 

Beweging: 
Sport en samenwerking met onderwijs, kinderopvang/peuteropvang: het organiseren van sportclinics 
op de woensdagmiddag zoals nu ook al gebeurt. Het organiseren van sport en beweegevenementen 
met de beweegcoaches van Carrefour. Zodra het weer het toelaat de gymlessen buiten organiseren 
op de nabij gelegen sportvelden waarbij gebruik gemaakt kan worden van kleedkamers en 
douchegelegenheden.  

Bibliotheek: 
Het onderwijs heeft in samenwerking met de Flevomeer bibliotheek een collectie prenten-, kinder- en 
jeugdboeken waaruit de kinderen boeken kunnen lenen na schooltijd. Onder schooltijd kunnen zij 
onder voorwaarden naslagwerken uit deze collectie raadplegen. Om die reden wil het onderwijs deze 
collectie in of nabij de mediatheek geplaatst zien. Binnen Rutten is daarnaast de dorps boeken uitleen 
en overleg met de Flevomeer bibliotheek heeft geleerd dat zij die collectie liever op een andere plek 
geplaatst zouden willen zien (b.v. in de “huiskamer”). Wel heeft n de Flevomeer bibliotheek 
aangeboden de nu aanwezige jeugdboeken die in de boeken uitleen staan te screenen op 
geschiktheid voor de schoolbibliotheek en dan zonder bijkomende kosten op te nemen in het systeem 
van de Flevomeer bibliotheek. De uitleen voor kinderen wordt neergelegd bij het onderwijs en het 
uitlenen van boeken voor volwassenen vindt plaats bij de boeken uitleen van Rutten. Activiteiten waar 
volwassenen (b.v. senioren) kinderen voorlezen kunnen in overleg georganiseerd worden in de 
huiskamer, in de mediatheek of in de klaslokalen. 

Een gezellige huiskamer heeft een keuken nodig:  
De keuken kan door iedereen gebruikt worden: de Kinderopvang gebruikt de keuken dagelijks; het 
onderwijs eenmaal per week bij de kookworkshops,  en ook overige gebruikers zoals de sport en het 
eetcafé gebruiken de keuken. Daarom moet de keuken centraal in het gebouw gelegen zijn, met in 
hoogte verstelbare werkplekken (voor kinderen en minder validen) en de voorkeur gaat uit naar een 
kookeiland waaromheen meerdere personen tegelijk kunnen werken. 

Dorpsactiviteiten: 
Daarnaast vinden we elkaar bij de gezamenlijke vieringen zoals Sinterklaas, Nieuwjaarsreceptie, 
Koningsdag, het dorpsfeest, Carnaval en sportieve activiteiten. De musicals van de scholen zijn 
toegankelijk voor iedereen. Voor activiteiten waarbij veel mensen samenkomen is het noodzakelijk dat 
huiskamer, foyer, grote zaal en speellokaal als 1 grote ruimte gebruikt kunnen worden. 

Beheerder: 
Om de samenwerking goed te laten verlopen is de aanstelling van een beheerder noodzakelijk  met 
als taken agendabeheer, schoonmaak, toezicht etc. De kosten voor een beheerder kunnen eventueel 
betaald worden uit de kosten die het onderwijs voor schoonmaak op de begroting heeft staan, net 
zoals de kinderopvang, dorpshuis en sport. Als een ieder zijn deel voor schoonmaak uit de begroting 
overhevelt naar de MFA moet e.e.a. te bekostigen zijn.  
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Nieuwe mogelijkheden: 
Door de ontmoeting met elkaar zullen in de toekomst ongetwijfeld nieuwe initiatieven ontstaan, die ook 
weer nieuwe vormen van samenwerking kunnen opleveren. Hiervoor is dan letterlijk en figuurlijk 
"ruimte" in de MFA. 
 

Op deze wijze wordt de MFA een bruisend, kindvriendelijk sociaal middelpunt;  het kloppende 
hart van Rutten zoals verwoord in de dorpsvisie en het samenwerkingsdocument van het Kind 
centrum Rutten.  

 
 
 
 
 
 
 
Uitwerking: 
Nagedacht moet worden of de huiskamer dagelijks op elk moment gebruikt kan/mag worden of dat er 
openingstijden aan gesteld moeten worden.  

Wens: 
Een grote wens van onderwijs en sport is een ruime pannakooi waar in de pauzes gebruik van 
gemaakt kan worden/ die gebruikt kan worden voor de voetbaltrainingen. 

 


