Kindcentrum (KC) Baeks Kompas
De fusie tussen de basisscholen Sint Martinus en Catharina Labouré per 1 augustus 2021 in
centrum Beek heeft ertoe geleid dat we ook op zoek zijn gegaan naar een nieuwe naam voor
het ontstane kindcentrum waar naast de fusieschool ook de buitenschoolse opvang, het
kinderdagverblijf en de peuteropvang onderdeel van uitmaken.
Om te komen tot een nieuwe naam is een prijsvraag uitgezet onder alle kinderen en
medewerkers. Raff en Jurr Cuijpers (twee leerlingen van de voormalige basisschool
Catharina Labouré) hebben de naam ‘Het Kompas’ ingezonden.
Raff en Jurr hebben, voordat ze 3,5 jaar geleden naar Nederland kwamen, op een
internationale school in Qatar gezeten, die Compass heette. Ze hebben daar hele fijne en
warme herinneringen aan en bovendien had deze school als slogan: “Be Ambitious!”,
eigenlijk een vrije vertaling van de slogan van het nieuwe kindcentrum: “Laat zien wie je
bent, met al je talent!”
Het woord kompas waren Raff en Jurr ook al tegengekomen op de websites van beide
voormalige basisscholen. In het schoolplan en het visiedocument van de school is namelijk
ook een kompas opgenomen waarin staat beschreven in welke richting de school zich samen
met de genoemde kindpartners wil ontwikkelen om zodoende een veilige, passende,
stimulerende koers voor ieder kind te kunnen aanbieden. Het kindcentrum is dus de basis
voor een veilige en passende koers voor ieder kind, het kompas waarop elk kind kan varen
en van waaruit elk kind zijn eigen koers kan nemen. Kinderen leren hun talenten ontdekken,
talenten worden gestimuleerd en verder ontwikkeld. “Laat zien wie je bent, met al je talent”
en laat je daarbij leiden door het kompas. Kinderen komen letterlijk vanuit alle richtingen
naar het kindcentrum om van daaruit weer een eigen koers te gaan varen naar alle
richtingen binnen en buiten Beek.
Naast deze mooie toelichting van Raff en Jurr op de naam ‘Kompas’, heeft een kompas ook
vier hoofdrichtingen en die hoofdrichtingen staan symbool voor de basisschool, de
peuteropvang, het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang welke alle vier onderdeel
uitmaken van het kindcentrum.
Aangezien bij alle inzendingen heel vaak werd aangegeven dat de naam Beek of in het
dialect Baek terug zou moeten komen in de naam van het kindcentrum, hebben we in
overleg met Raff en Jurr uiteindelijk gekozen voor de naam: KC Baeks Kompas.

