
	 	 Ouder- en Kindcentrum Pontanusstraat
	 	 Amsterdam

	 monument	 Het monumentale pand was de eerste vrijstaande kleuterschool 
in Amsterdam. In het tegeltableau boven de entree is de 
oorspronkelijke naam te lezen: Openbare Voorbereidende School, 
Letter M. Later kreeg de kleuterschool de naam Gouden Regen.

  

  Het, in 1911 door de Dienst der Publieke Werken ontworpen, 
gebouw ligt op de hoek van de Pontanusstraat en de 
Domselaerstraat in Amsterdam Oost. De afwijkende richting van 
de Pontanusstraat werd bepaald door het knooppunt van 
spoorwegen dat eind 19e eeuw werd aangelegd en in de jaren 
30 van de vorige eeuw transformeerde in het Muiderpoortstation. 
De bijzondere vorm van de plattegrond is hiervan het resultaat. 
Het gebouw heeft twee bouwlagen en een plat dak, met 
uitzondering van de entreepartij die drie lagen hoog is en 
afgedekt is met een ‘tentdak’. De school behoort tot het type 
corridorschool met lokalen aan één zijde van de gang. De school 
bevatte acht klas- en vier speellokalen. De lokalen waren circa 
4,80 m hoog, de overige ruimten hadden een hoogte van circa 
3,10 m. Deze hoogteverschillen resulteerden in een 
gedifferentieerd bouwvolume dat in de gevels op fraaie wijze is 
vormgegeven. Op het binnenterrein was een speelplaats waarvan 
een deel overdekt was.

Bij het OKC kunnen ouders en verzorgers uit de buurt 
terecht met vragen over de gezondheid en opvoeding 

van hun kind. De vaste partners in elk OKC zijn de 
Geneeskundige Gezondheid Dienst (GGD), 

Opvoeden & Opgroeien (O&O) en het Stadsdeel. Het 
centrum aan de Pontanusstraat biedt tevens ruimte 

aan het team Samen Doen en het ouder- en kindteam 
van het voormalig stadsdeel Oud-Oost. Vanuit 

buurtcentrum Transvaal zijn de Spelinloop en de 
Speel-o-theek mee verhuisd. Daarnaast hebben ook 

een aantal private instellingen een praktijkruimte in het 
gebouw gehuurd, te weten Fysiotherapie Oosterpark, 

Fit Food, Logopediepraktijk Oost en NSDSK 
(zorgaanbieder voor jonge kinderen met gehoor- 

spraak- of taalbeperkingen).
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Steuntje in de rug bij de opvoeding
 
Opvoeden is leuk en uitdagend, maar soms best lastig. 
Alle (aanstaande) ouders zitten wel eens met vragen. 
Hoe communiceer je met kinderen die nog niet kunnen 
praten? Wat is er aan de hand met een baby die steeds 
huilt, of een peuter die niet wil slapen of eten?

Bij het OKC kunt u terecht met kleine en grote vragen 
over de opvoeding van kinderen van 0 tot 19 jaar. 
Informatie en advies is gratis, en kunt u op diverse 
manieren krijgen: van een incidenteel (telefoon)gesprek 
tot deelname aan een activiteit of cursus die bij u past. 
Het OKC biedt onder andere de cursus ‘Peuter in Zicht’ 
en ‘Positief Opvoeden’ aan. 

Voor ouders met jonge kinderen zijn er verschillende 
mogelijkheden om samen met hun kind andere ouders en 
kinderen te ontmoeten zoals bij de Kruipclub of Spel-inloop. 
Ook zijn er meerdere Speel-o-theken verbonden aan het 
OKC, waar u samen met uw kind speelgoed kunt lenen.

Veel ouders zijn enthousiast over de cursussen en 
activiteiten. Ze vinden het fi jn om met andere ouders 
over de opvoeding te praten en te merken dat iedereen 
opvoeden wel eens moeilijk vindt!

Kijk voor het actuele cursus- en activiteitenaanbod op 
www.amsterdam.nl/okc/oost of neem contact op met het 
OKC in uw buurt.

Het Ouder- en Kindcentrum (OKC) Oost werkt samen met:

Verloskundigenpraktijk Ruyschstraat

Verloskundigenpraktijk Amsterdam Oost

Verloskunde Centrum NOVA Amsterdam; 

locatie van Swinden en locatie IJburg

Verloskundigenpraktijk Oostelijke Eilanden

Alle kraamzorgorganisaties in Amsterdam 

Kraamzorgorganisaties die veel in Oost werken zijn:

De Baker Kraamverzorging

Kraambureau de Kleine Amsterdammer

Kraamzorg de Kraamvogel

De jeugdgezondheidszorg van de GGD: 

Consultatiebureau en zorgconsulenten in eigen taal en cultuur 

Het consultatiebureau in Gezondheidscentrum de Koempoelan van 

Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG)

Het cursusbureau Rondom de Geboorte (SAG)

Opvoedpunt Dynamo

Opvoedpunt Partou
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Ouder- en Kindcentrum

Ouder- en Kindcentrum
Informatie voor aanstaande ouders 
en ouders van kinderen tussen 0 en 4 jaar
www.amsterdam.nl/okc/oost

Wat doet het Ouder- en 
Kindcentrum voor u?

Kinderwens of zwanger 
Kraamzorg voor u en uw baby

Het consultatiebureau
Een steuntje in de rug bij de opvoeding
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Kruipclub 
Voor kinderen van 0 - 2½ jaar is er de Kruipclub. Hier kunt 
u uw kind laten wennen aan het samen spelen met andere 
kinderen en andere ouders uit de buurt ontmoeten. 
De toegang is gratis, er is altijd koffi e en soms is er een 
thema zoals buitenspelen. Er is geen wachtlijst. 

Speelochtend (Spelinloop) 
Voor ouders en kinderen van 0 - 4 jaar. Kinderen spelen 
samen en ouders praten over de opvoeding van hun 
kinderen, soms met een pedagogisch adviseur erbij. 
Er zijn regelmatig themabijeenkomsten (activiteiten, 
knutselen, opvoedthema’s). Kosten: 5 euro per maand.

Eetspreekuur
Voor ouders met kinderen van 0 - 19 jaar. Hoe zorg ik dat mijn 
kinderen gezond gaan eten? Eet mijn kind niet te weinig? 
Is mijn zoon echt te zwaar en wat doe ik hieraan? 
Met deze en andere vragen kunt u terecht bij een diëtist. 
Kinderen vanaf zes jaar mogen meekomen als ze dat willen. 
Scholieren kunnen ook zelf een afspraak maken.

Overgewicht
Voor kinderen met overgewicht is er een gevarieerd 
aanbod. Kinderen en hun ouders kunnen voor advies terecht 
bij de diëtist, schoolverpleegkundige of opvoedadviseur 
van het OKC. Zij weten waar uw kind geholpen kan worden 
en wat u als ouder kunt doen om uw kind hierbij te 
ondersteunen.

Opgroeien met een beetje extra 
Opgroeiondersteuning helpt jonge kinderen bij hun 
ontwikkeling als ze wat extra’s nodig hebben, bijvoorbeeld 
ter voorbereiding op de basisschool. Er is Instapje voor 
kinderen van 1 - 2½ jaar en Opstapje voor kinderen van 
2 - 4 jaar. Samen spelen (ouder en kind) bij u thuis staat 
centraal. Voor ouders zijn er ook nog groepsbijeenkomsten. 
Een combinatie met opvoedgesprekken aan huis is ook 
mogelijk.

Home-Start 
Voor ouders met tenminste één kind van 6 jaar of jonger. 
Home-Start probeert te voorkomen dat alledaagse 
problemen uitgroeien tot ernstige problemen. 
Ervaren en getrainde vrijwilligers komen één keer per 
week bij u langs en bieden ondersteuning, praktische hulp 
en staan u bij als vriend.
 

Dit is het huidige aanbod van de Ouder- en 
Kindcentra in Oost. Het OKC is volop in 
ontwikkeling en werkt graag vraaggericht. 
Dit betekent dat we open staan voor andere 
wensen en behoeftes. Dus als u zelf een 
andere vraag heeft of bijvoorbeeld een 
speciale themabijeenkomst wilt voor 
een ouderavond op de school of het 
kinderdagverblijf van uw kind, laat het ons 
weten. Dan kunnen we dat organiseren.

Ouder- en Kindcentrum
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kinderdagverblijf van uw kind, laat het ons 
weten. Dan kunnen we dat organiseren.

 Kindcentrum
Opvoeden & Opgroeien: 
Gratis advies en activiteiten bij het Ouder- en Kindcentrum!
www.amsterdam.nl/okc/oost
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 casco-verbetering Om het comfort te vergoten en het energieverbruik te verkleinen 
zijn de buitenmuren van de verblijfsruimten voorzien van 
achterzetwanden en voorzetramen. De daken zijn aan de 
buitenzijde geïsoleerd en het gebouw is voorzien van 
energiezuinige verlichting en een gebalanceerd ventilatiesysteen 
met een warmteterugwinunit. Het energielabel is door deze 
ingrepen verbeterd van G naar C. In de toekomst kan het 
energieverbruik verder gereduceerd worden door maatregelen te 
treffen in het deel op de begane grond dat als moskee in gebruik 
is. Het energielabel zal dan verbeteren naar label B of zelfs A.

    
	
 ontwerp Met respect voor de bestaande structuur zijn de in het 

programma van eisen gevraagde functies in het gebouw 
ondergebracht. Op zowel begane grond als 1e verdieping 
huisvest de westvleugel het Ouder- en Kindcentrum. De 
boxenkamer op de begane grond wordt geflankeerd door vier 
spreekkamers ‘JGZ 0-4 jaar’. Daartoe zijn in de bestaande 
binnenwanden extra deuren gemaakt en is grenzend aan de 
binnenplaats een nieuw raam gemaakt.
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Westvleugel met Ouder- en Kindcentrum, gezien vanuit de entreehal

Plattegronden 1e verdieping en begane grond
1.	 gemeenschappelijke verkeersruimte
2.	 verkeersruimte OKC
3.	 balie
4.	 boxenkamer
5.	 spreekkamer JGZ
6.	 spreekkamer
7.	 kantoorruimte
8.	 speel-o-theek
9.	 containerruimte
10.	flexruimte
11.	personeelskeuken
12.	cursus- en personeelsruimte
13.	medegebruiker | private instelling
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  De oostvleugel huisvest op de begane grond de speel-o-theek en 
op de verdieping de cursusruimte en de ruimten van de 
hierboven genoemde medegebruikers. De ruimten in de 
oostvleugel kunnen aldus eenvoudig buiten de openingstijden van 
het OKC gebruikt worden. De lift is dusdanig gepositioneerd dat 
hij grenst aan het trappenhuis, zonder dat de ruimtelijkheid van 
het trappenhuis aan te tasten. De kwaliteiten van het  
oorspronkelijke ontwerp zijn benut door de driehoekige ruimten in 
de westvleugel weer onderdeel van de gangen te maken én door 
de oorspronkelijke plafondhoogten en granitovloeren in de 
gangen in ere te herstellen. Om het visuele contact tussen diverse 
ruimten te verbeteren zijn in twee binnenmuren wandsparingen 
aangebracht. Op basis van de kleuren van het granito zijn 
wanden, plafonds en kozijnen in diverse tinten gebroken wit 
afgewerkt. De vaste meubels zorgen voor het enige kleuraccent.
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Foto links: Boxenkamer met deuren naar de spreek-
kamers en een rond raam naar de gang.
Foto rechts: Binnenplaats met geheel rechts het
nieuwe raam t.b.v. één van de spreekkamers.
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verzamelgebouw voor jeugdgezondheisdszorg

	 	 07.2012
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	 nevenopdrachtgevers	 Fit Food  www.fitfood.info
	 	 Fysio Oosterpark  www.fysiooosterpark.nl
	 	 Logopediepraktijk Oost  www.logopediepraktijkoost.nl
	 	 NSDSK  www.nsdsk.nl
	 ontwerp en directie	 TEKTON Architekten  www.tekton-architekten.nl
	 in samenwerking met	 Kruunenberg Architecten  www.2xU.nl
	 adviseur constructies	 Pieters Bouwtechniek Amsterdam www.pietersbouwtechniek.nl
	 adviseur bouwfysica	 DPA | Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs  www.chri.nl
	 monumentenadvies 	 Bureau Monumenten & Archeologie  www.bma.amsterdam.nl
	 adviseur brandveiligheid	 Oosterwijk Brandpreventie-Advies  

www.oosterwijkbrandpreventie.nl
	 adviseur verlichting	 Power Light  www.power-light.nl
	 hoofdaannemer	 Aannemingsbedrijf J.C. Nieuwenhuizen  www.jcn.nl
	 adviseur en uitvoering E-installaties	 Instacom Electrotech  www.instacom.nl
	 adviseur en uitvoering W-installaties	 Installatiebedrijf GH Herfst  www.herfstbv.nl
	 gevelmetselwerken	 E.J.M. Karregat Metselwerken, Volendam
	 achterzetramen	 Isoglas  www.isoglas.nl
	 hekwerken	
	 beglazingen	 Glashandel Devri www.devriglas.nl
	 tegelwerken	 Schans Tegelwerken, Zeevang
	 plafond- en wandsystemen	 B&O Projectafbouw  www.beno.nl
	 buitenschilderwerken	 Van Wijk Vastgoedonderhoud  www.vanwijkvgo.nl
	 binnenschilderwerken	 Scheffer Vastgoedonderhoud  www.scheffer.nl
	 vaste meubels	 Arvid Mols Art & Design  www.arvidmols.nl	
	 keukens	 Bruynzeel Keukens  www.bruynzeel.com
	 status	 Project opgeleverd 04.2014
 foto's Gerard Kruunenberg ©  www.2xU.nl
	 fotoalbum	 https://flic.kr/s/aHsjYvsiEr

	 	 Kengetallen exclusief moskee
 gebruiksoppervlakte 925 m²
 bruto vloeroppervlakte 1.336 m²
 bruto inhoud 6.245 m³
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