Exploitant integraal kindcentrum
met buitenschoolse opvang
en peuterspeelzaal
De Pelikaan is een school voor basisonderwijs op Bonaire, waar de instructietaal Nederlands
is. Onze school biedt in de eerste plaats voor iedereen een plezierige, veilige en uitdagende
leer- en leefomgeving. Als school vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen uitdagend
onderwijs krijgen aangeboden en ook buiten school alle mogelijkheden krijgen om zich verder
te ontwikkelen.
Tevens zijn wij er sterk op georiënteerd dat talenten worden gezien en dat er ruimte is voor
verdere ontwikkeling van alle leerlingen. Bonaire kent een multiculturele samenleving en onze
school is daar een afspiegeling van, waardoor wij het belangrijk vinden dat de leerlingen met
een brede kijk op de wereld zichzelf en hun omgeving blijven verrijken.
Nadat wij zijn gestart met een pilot om buitenschoolse opvang te bieden aan onze leerlingen,
zoeken wij nu een exploitant om een integraal kindcentrum verder te ontwikkelen en daarbij
te starten met buitenschoolse opvang en een peuterspeelzaal.
Voor de selectie van een exploitant van dit Integraal Kindcentrum vanaf 1 augustus 2017
organiseert Basisschool de Pelikaan deze aanbestedingsprocedure. Doel van deze procedure
is om op een zorgvuldige en transparante wijze te komen tot een goede exploitant, te
beginnen met de buitenschoolse opvang. Daartoe is voor een aanbesteding volgens een
openbare procedure gekozen. Bij deze procedure kunnen alle partijen die interesse hebben
voor de exploitatie van het integraal kindcentrum een offerte uitbrengen in overeenstemming
met een aanbestedingsleidraad. Op basis van de in dit document opgenomen
geschiktheidscriteria en (sub)gunningscriteria selecteert Basisschool de Pelikaan dan uiteindelijk
de inschrijver aan wie de concessie voor de exploitatie wordt gegund.
Geïnteresseerde partijen worden uitgenodigd om zich voor 7 juni 2017 als gegadigde aan te
melden via de secretaris van de Raad van Toezicht, mevrouw M. Buys, email:
rvt@pelikaanschool.com. Gegadigden zullen dan de aanbestedingsleidraad ontvangen
waarin de concessie en de aanbestedingsprocedure nader worden omschreven.

