
 

 

 



Contactgegevens  
 
O.b.s. De Cocon  
Pater Schiphorststraat 1  
1827 NJ Alkmaar  

Telefoon: (072) 5614336  
E-mail: directiecocon@ronduitonderw ijs.nl  
Website: www.decocon.nl 
Facebook: 
https://www.facebook.com/DeCocon 

Directeur: Lydia Carfora 

 
De school valt onder verantwoordelijkheid  
van de Stichting Ronduit, basis voor onderwijs 

 
Algemeen directeur:  
J. Zijp  
Havinghastraat 22 
1817 DA Alkmaar  
Telefoon: (072) 5147830 

Schooltijden 2018-2019 
 
Groep 1 t/m 8  

De schooltijden zijn:  

08.30 - 12.00 uur en 13.15 - 15.15 uur.  
Op woensdag gaan de groepen door tot 12.15 uur. 
Woensdagmiddag is er geen les.  
Tien minuten voor aanvang van de school gaat de eer-
ste bel en mogen de leerlingen naar binnen. Om 08.30 
uur gaat de tweede bel en horen alle leerlingen in het 
lokaal te zijn.  
U bent welkom in de school, maar het is fijn als u het 
afscheid kort houd.  
Mocht het nodig zijn om de juf of meester te spreken, 
kunt u natuurlijk altijd een afspraak maken. Korte me-
dedelingen kunt u telefonisch aan ons doorgeven en 
het is ook mogelijk om ons te mailen of een briefje aan 
uw zoon of dochter mee te geven.  
Van groep 5 t/m 8 wordt de zelfstandigheid van de 
kinderen nog meer gestimuleerd en willen wij dat ze 
meer verantwoordelijkheid gaan dragen. Het is waar-
devol als u hieraan meewerkt door bijvoorbeeld uw 
kind alleen naar binnen te laten gaan, uw kind af en 
toe alleen naar school te laten gaan, gesprekken te  
houden over waar ze zich de volgende dag op voor 
moeten gaan bereiden en zelf hun spullen daarvoor te 
laten regelen. 
 
Ochtendpauze     

Groepen 3, 4 en 5     10.00 - 10.15 uur  

Groepen 6, 7 en 8      10.15 - 10.30 uur  
 
Bewegingsonderwijs  

Wij verzoeken u vriendelijk uw kind op de dagen dat 
het bewegingsonderwijs heeft gymkleding, schone 
gymschoenen en douchespullen mee te geven. We 
gaan ervan uit dat alle kinderen gewend zijn om na 
een intensieve sportbeoefening lekker fris te douchen.  
Op donderdag en voor de oudste kleuters op vrijdag 
worden de lessen bewegingsonderwijs gegeven door 
een gymdocent van Alkmaar Sport. Deze gymdocent-
verzorgt op donderdagmiddag na schooltijd ook de 
gratis sportclinics van SportX. 
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Dag Ochtend Middag 

Donderdag 

 

Groep 3 
Groep 4 
Groep 5 
Groep 6 

Groep 7 
Groep 8 

Dinsdag 

  

Groep 3 
Groep 4 
Groep 5 
Groep 6 

 

Vrijdag Groep 1/2 
Groep 7 
Groep 8 
 

*Oudste kleuters 

 
 

http://www.decocon.nl/


Taakverdeling team o.b.s De Cocon  
 
Lydia Carfora 
Directeur  
 
Lisette Groot 
Interne begeleiding groepen 1/2 t/m 4 
 
Marco Moerbeek  
Interne begeleiding groepen 5 t/m 8 
Coördinator Cultuur, schoolcontactpersoon 
Leerkracht groep 5 
 
Karin Brakenhoff  
Leerkracht groep 1/2 en AC lid 
 
Ingrid Brasser 
Leerkracht groep 1/2 
 
Saskia du Cloo 
Leerkracht groep 1/2 
 
Nadine Konijn 
Leerkracht groep 1/2, 4 en AC lid 

Beatrijs Zijta 
Leerkracht groep 3 

Miriam Hoogland 
Leerkracht groep 3 
 
Sanne Spring in ‘t Veld  
Leerkracht groep 4 
 
Stella Ingenbleek 
Leerkracht groep 5 

Irene Boerman 
Leerkracht groep 6 
Coördinator Techniek en MR lid 

Noëlle Hink 
Leerkracht groep 6 en MR lid 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Schooljaar 2018-2019 
 
Annemiek Kroone  
Leerkracht groep 7, schoolcontactpersoon en          
pestcoördinator 
 
Nicole Alphenaar  
Leerkracht groep 7 
Coördinator ICT, preventiemedewerkster, MR lid 

Natscha Wittendorp 
Leerkracht groep 8 

Babette Groot 
Leerkracht groep 8 

Marina Lont 
Leerkracht  
 
Edith Kaandorp 
Administratief medewerkster 
 
Richard van der Wal 
Conciërge  
 
Vacature 
Vakdocent Bewegingsonderwijs en SportX  
 
Angela Pater 
Leesconsulente “De Bibliotheek Op School” 
 
Heidi Diepeveen 
Ambulant begeleider (arrangementen SWV) 
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Groep  Maandag  Dinsdag  Woensdag Donderdag  Vrijdag  

Groep 1/2 A Karin  Karin  Karin/Ingrid Ingrid Ingrid 

Groep 1/2B Saskia Saskia Saskia Nadine Nadine 

Groep 3 Beatrijs Beatrijs Beatrijs Miriam Miriam 

Groep 4 Sanne Sanne Nadine Sanne Sanne 

      

Groep  5 Marco Marco Stella Stella Stella 

Groep  6 Irene Irene Irene Noëlle  Noëlle 

Groep  7 Annemiek Annemiek Annemiek Nicole Nicole 

Groep 8 Natascha Natascha Natascha/Babette Babette Babette 



Het percentage kleutergroepverlengers is te hoog wan-
neer het boven de twaalf procent ligt. Het gemiddeld 
percentage leerlingen dat de laatste twee schooljaren 
in de groepen 3 t/m 8 is blijven zitten mag niet meer 
dan 3 procent zijn. Afwijking van dit percentage is mo-
gelijk als onderbouwing vanuit het schoolbeeld hier-
voor voldoende is.  

Er zijn drie groepsbesprekingen per jaar. Deze worden 
door de leerkracht gevoerd met de intern begeleiders. 
Bij de eerste groepsbespreking meldt de leerkracht de 
individuele ontwikkelpunten / zorgpunten. Er wordt ook 
gekeken bij welke kinderen er misschien al gedacht 
wordt aan een extra schooljaar of een versnelde door-
stroming naar de volgende groep. Voor deze kinderen 
wordt het aanbod aangepast en er worden “plannen 
speciale aandacht” gemaakt.  
 
De groepsbespreking van januari is de laatste gelegen-
heid om kinderen voor een eventuele verlenging of 
versnelde doorstroming aan te melden. Hiervoor wordt 
een “plus- minlijst” gemaakt, die met ouders wordt 
besproken. In deze lijst worden de stimulerende en 
belemmerende factoren bij het leren benoemd. Om tot 
een goed beeld te komen, wordt er vanaf groep 3 een 
pedagogisch didactisch onderzoek op het gebied van 
taal en rekenen afgenomen. Aan de hand van deze 
gegevens wordt uiterlijk op 1 mei een besluit genomen 
over het wel of niet verlengen of versneld doorstro-
men.  
In het zorg / directie overleg wordt de voortgang van 
het proces besproken en zo nodig aangestuurd. De  
directeur is eindverantwoordelijk. 
 
Wanneer besloten wordt om het kind te laten double-
ren, wordt a.d.h.v. stimulerende en belemmerende 
factoren een plan van aanpak opgesteld dat twee keer 
per jaar met de ouders wordt besproken en geëvalu-
eerd. 
Als het kind na twijfel toch naar de volgende groep 
doorstroomt, wordt de nieuwe leerkracht daar expliciet 
van op de hoogte gebracht, zodat een goede begelei-
ding gegarandeerd wordt.  

Beschrijving onderwijsresultaten 

 

We streven op De Cocon naar een brede ontwikkeling 

van alle kinderen.  Zo leren kinderen bij ons samen-

werken, plannen en organiseren, geconcentreerd met 

hun eigen werk bezig te zijn en zichzelf te presenteren. 

Allemaal zaken die ze goed kunnen gebruiken in hun 

verdere schoolcarrière èn in hun hele leven. 

Hiernaast wordt er aandacht besteed aan specifieke 

kennis en vaardigheden op het gebied van onder ande-

re taal, lezen, spelling en rekenen.  

Om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken, worden 
de eindresultaten van onze kinderen in groep 8  in 
beeld gebracht en geanalyseerd.  
In januari en februari worden de middentoetsen van 
CITO (rekenen, spelling, technisch lezen) en Aarnoutse 
& Kapinga (begrijpend lezen) afgenomen.  
Hieronder ziet u de resultaten van de afgelopen 3 ja-
ren.  
 
Resultaten rekenen M8 

Resultaten begrijpend lezen M8 

 
Resultaten spelling M8 

Resultaten technisch lezen M8 

 

Schooljaar Aantal  
Leer-
lingen 

groep 8 

Behaalde  
score 

Eigen 
norm 

Oor-
deel  

2015-2016 24 110 111 - 

2016-2017 27 110.5 111 - 

2017-2018 34 109.8 111 - 

Schooljaar Aantal  
Leer-
lingen 

groep 8 

%ll met 
D/E score 

Eigen 
norm 

Oor
deel  

2015-2016 24 16,7% 25% + 

2016-2017 27 0% 25% + 

2017-2018 34 2,9% 25% + 

 

  
 

2015 
2016 

4 1 5 

2016 
2017 

2 0 1 

2017
2018 

2 2 1 
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Schooljaar Aantal  
Leer-
lingen 

groep 8 

Behaalde  
score 

Eigen 
norm 

Oor-
deel  

2015-2016 24 140.4 143.0 - 

2016-2017 27 147.4 143.0 + 

2017-2018 34 143.1 143.0 + 

Schooljaar Aantal  
Leer-
lingen 

groep 8 

Behaalde  
score 

Eigen 
norm 

Oor-
deel  

2015-2016 24 96.4 95 + 

2016-2017 27 107.5 95 + 

2017-2018 34 102.5 95 + 



Leerresultaten op de onderdelen rekenen 
en taal (de tussenresultaten) 
 
Met ingang van 1 februari 2016 beoordeelt de inspectie 
de tussenresultaten van scholen in het primair onder-
wijs niet meer.  
De inspectie vraagt van ons dat we een goed beeld 
hebben van de ontwikkeling van de leerlingen, dat 
beeld te plaatsen in perspectief van scholen/leerlingen 
die vergelijkbare resultaten behalen en op adequate 
wijze actie te ondernemen als dat nodig is. Het is aan 
de school zelf om te bepalen op welke wijze dat beeld 
gevormd wordt. 
Er zijn per jaargroep eigen normen vastgesteld in de 
vorm van minimumdoelen bij de methodeonafhankelij-
ke toetsen van januari en juni. 

 
TL: alleen groep 5 weet groei niet vast te houden. 
BL: de toets (BL345678 van Aernoutse & Kapinga) 
levert ons onvoldoende informatie en de teksten zijn 
achterhaald. We gebruiken de nog-niet-gecertificeerde 
toetsen van Diataal om ons beeld te completeren. Deze 
toetsen (gebruikt in de groepen 6, 7 en 8) laten veelal 
een veel beter beeld zien dan de toets van Aernoutse: 
groep 6 zit in juni 2018 goed op schema! 
SP: de tweede generatie Cito-toetsen wordt gespreid 
over een aantal jaren vervangen. Spelling staat onder 
de aandacht in het jaarplan, samen met het schrijven 
van kwalitatief goede eigen teksten. Groep 7 maakt 
een enorme inhaalslag, helaas nog niet voldoende. 
RW: ook deze toetsen worden vervangen door de Cito 
3.0 toetsen. Duidelijk wordt dat de aandacht bij het 
rekenen vooral gericht moet worden op het handelend 
inzichtelijk maken van de rekenstof.  
 
De resultaten in groep 5 en in mindere mate die van 
groep 6, vragen om extra aandacht. De gegevens zul-
len uitgebreid geanalyseerd worden.  
 
Eindopbrengsten 
De eindopbrengsten worden sinds 2015-2016 vastge-
steld m.b.v. de Iep-Eindtoets. Groep 8 scoorde dit jaar 
met 80,1 punten boven de norm van de inspectie (79,6 
punten), maar onder het landelijk gemiddelde van 81,0 
punten. 
De leerlingen behaalden het fundamentele niveau 1F 
op de onderdelen taalverzorging en lezen. Er waren 
drie leerlingen die dat niveau bij het onderdeel rekenen 
niet haalden. Opvallend is dat er bij rekenen ook dit 
jaar opvallend weinig kinderen niveau 2F of 1S haal-
den.  

 

Uitstroom naar de scholen voor voortgezet on-
derwijs 
 

De ontwikkeling van ons onderwijs  

Behaalde doelen schooljaar 2017-2018 

We werken met een jaarplan dat aan het einde van 
ieder schooljaar wordt geëvalueerd. Voor het nieuwe 
jaar wordt dit plan bijgesteld en aangevuld. Het afgelo-
pen jaar zijn de onderstaande doelstellingen behaald 
en  worden de doelstellingen voor het komende jaar in 
het kort beschreven. 

 Veel collega’s hebben individuele nascholing 
gevolgd. Het hele team heeft nu de cursus “Met 
Sprongen Vooruit” gedaan. Het handelend reke-
nen wordt hierdoor extra in de groepen gesti-
muleerd. Tevens zijn er cursussen bij het cen-
trum voor ontwikkelingsgericht onderwijs; De 
Activiteit gevolgd. 

 Als school werken wij met drie clusters; didac-
tiek, zorg en mens & maatschappij. Door te 
werken in clusters bevorderen wij het eigenaar-
schap van de leerkracht en kunnen wij onze 
schoolontwikkeling versnellen. Er wordt door de 
leerkrachten gebruik gemaakt van elkaars kwali-
teiten.  

 Er is een verdiepingsslag gemaakt op het ge-
bied van schrijven. Alle kinderen krijgen nu het 
blokschrift aangeleerd. Wij werken allemaal met 
de methode “Pennenstreken”. Als team hebben 
wij afgelopen schooljaar besloten om ons vooral 
te richten op de themaplanning en een nieuw 
rapport. Er is met elkaar gesproken over het 
maken van een nieuw rapport. Het team heeft 
rapporten van andere scholen bekeken.  
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 2016 2017 2018 

 1 0 0 

VMBO BB 0 0 1 

VMBO BB/KB 2 1 0 

VMBO KB 1 2 3 

VMBO KB/TL 1 1 2 

VMBO TL 3 3 7 

 6 7 5 

 1 5 6 

 2 5 7 

 0 0 3 

Daaf Geluk VSO (VWO) 1 0 0 

Atheneum 2 0 0 

 4 3 0 

 2016 2017 2018 

 3 0 2 

 0 2 1 

Daaf Geluk Haarlem 1 0 0 

 1 11 6 

De Viaan  1 0 0 

 12 10 19 

 1 1 2 

 1 0 2 

 1 0 2 

 3 3 0 

 24 27 34 

2017
-
2018 

3 
jan 

3 
jun 

4 
jan 

4 
jun 

5 
jan 

5 
jun 

6 
jan 

6 
jun 

7 
jan 

7 
jun 

8 
jan 

TL B B B B NB NB B B B B B 

BL - B B B NB NB NB NB B B B 

SP B B B B NB NB B B NB NB B 

RW NB B B B NB NB NB NB B B NB 

TL= technisch lezen, BL= begrijpend lezen, SP= 
spelling, RW= rekenen/wiskunde,  
B= eigen norm behaald, NB= eigen norm niet be-
haald 

Behaald refe-
rentieniveau 

<1F 1F 2F 1S 

Taalverzor-
ging 

- 100% 71% n.v.t. 

Lezen - 100% 82% n.v.t. 

Rekenen 9% 91% 32% 18% 



 De leerkrachten van de groepen 7 en 8 hebben 
een ander rapport gemaakt dat zij in juni uit zijn 
gaan proberen. Op basis van de ervaringen van 
een aantal ouders en die van de teamleden 
wordt er aankomend schooljaar een nieuw rap-
port voor de bovenbouwgroepen gemaakt.  

 Als team hebben wij de nascholing Spelling/
teksten van “De Activiteit” gedaan. In de groe-
pen is ingezet op diverse coöperatieve spellings-
activiteiten. 

 In het school 2016-2017 heeft de school mee-
gedaan aan de pilot Duurzame inzetbaarheid 
van Human Capital Care. Op basis hiervan heeft 
ieder  teamlid afgelopen schooljaar minimaal 
drie keer in een tweetalgesprek het onderwerp 
“duurzame inzetbaarheid” bespreekbaar ge-
maakt. Wat doe je als leerkracht om ervoor te 
zorgen dat je op een goede manier en met ple-
zier en energie aan het werk bent en blijft? Wat 
zijn voor de leerkracht “energiegevers” en 
“energievreters” ? 

 De leesconsulente van de “Bibliotheek op 
School” heeft (samen met de leerkracht) diverse 
activiteiten ingezet om aan het leesplezier van 
de kinderen te werken. Er is ook op dit gebied 
contact gelegd met de peuteropvang van Kits 
Oonlie. Wekelijks wordt er door de consulente 
voorgelezen aan de peuters. 

 De Cocon heeft diverse arrangementen vanuit 
het Samenwerkingsverband toegekend gekre-
gen. Afgelopen schooljaar betreft het twee indi-
viduele arrangementen en een groepsarrange-
ment coaching dat gericht is op beweging en 
het stimuleren van de motorische ontwikkeling 
van kinderen. Het is de bedoeling dat wij als 
school een betere signalerende functie krijgen 
en preventieve activiteiten in kunnen zetten. 
Door de ambulant begeleider zijn er bij specifie-
ke leerlingen bewegingsactiviteiten ingezet. 
Enkele leerlingen zijn doorverwezen naar ande-
re instanties. De vakleerkracht bewegingsonder-
wijs heeft zich verdiept en heeft bewegingsbla-
den voor in de gymzaal gemaakt. De ambulant 
begeleider heeft informatiebijeenkomsten voor 
de leerkrachten verzorgd. Hierdoor hebben de 
leerkrachten meer kennis op kunnen doen en 
kunnen zij beter signaleren. Er is een werkmap 
voor de leerkrachten gemaakt. De leerkrachten 
hebben beweginshoeken gemaakt en er zijn 
diverse buitenspelmaterialen aangeschaft  om 
ook buiten de motorische ontwikkeling van de 
kinderen nog meer te stimuleren. 

 Groep 8 is verder gegaan met het  Kinderzwerf-
boekstation. De  “minibieb” heeft voor ouders 
nog steeds een centrale plek in de school. Zo-
wel ouders als kinderen mogen een boek uit 
deze boekenkast meenemen. Dit om het lezen 
te bevorderen en het lezen van een boek aan-
trekkelijk en laagdrempelig te houden.  

 

 

 

 

 
 

 Wet sociale veiligheid: Iedere groep heeft 
groepsafspraken gemaakt. Er is in het team met 
elkaar gesproken over de stappen die je maakt 
wanneer er sprake is van ongewenst gedrag. 
Hiernaast zijn er zes schoolregels geformuleerd. 
Deze zullen in het nieuwe schooljaar een cen-
trale plek in de school krijgen. Alles dat wij op 
dit moment in de school hebben om de sociale 
veiligheid te waarborgen is/wordt vormgegeven 
in een sociaal veiligheidsplan. 

 Het een en ander is  op het schoolplein aange-
past. Dit  konden wij realiseren door mee te 
doen aan de actie “Groene Buurt” en de actie 
van de “Jumbo”. Op het schoolplein hebben er 
aanpassingen op het gebied van het groen 
plaats gevonden en wij hebben een aantal 
nieuw speeltoestellen aan kunnen schaffen.  

 Techniek / Energy Challenge: Een aantal boven-
bouwgroepen heeft meegedaan aan het tech-
niektoernooi. Zij hebben meerdere prijzen ge-
wonnen. Ook  heeft groep 7 de Energy Challen-
ge op het gebied van het thema “water” gewon-
nen.  

Doelstellingen schooljaar 2018-2019 

 Aankomend jaar zal het team verder gaan wer-
ken met het werken in clusters 
(ontwikkelgroepen die zich bezig houden met 
de schoolontwikkeling). De focus zal vooral lig-
gen op spelling en teksten maken, de thema-
planning, het digitale HOREB systeem en de 
referentie niveaus en nieuwe rapporten. Er 
moet gekeken worden of de clusters nog wel de 
juiste namen hebben en welk cluster voor welk 
onderdeel de regie voert.  

 Het team gaat aan de slag met een nascholing 
bij “De Activiteit”. We gaan verder met het on-
derdeel het maken van goede teksten en het 
verbeteren van het spellingonderwijs. Ervarin-
gen op dit gebied worden gedeeld, er zijn 
groepsbezoeken en er is een nascholingsmo-
ment. Hiernaast krijgen wij begeleiding in het 
opzetten van een doelgerichter en inhoudelijke 
sterker thema. Het thema wordt gepland in de 
digitale HOREB. Tevens krijgt het team de na-
scholing referentie niveaus. Referentieniveaus 
zorgen dat het voorgezet onderwijs goed aan-
sluit op het basisonderwijs. De niveaus bepalen 
welke stof een kind moet beheersen in welke 
fase van zijn schoolloopbaan.  

 Alle teamleden gaan op zoek naar scholing die 
past bij hun eigen ontwikkeling Er zullen sowie-
so cursussen bij “De Activiteit” , het centrum 
voor ontwikkelingsgsgericht onderwijs worden 
gevolgd. 

 Pedagogische Tact levend in de school houden 
en dus op vaste momenten terug laten komen. 
Werken aan een nieuw schoolveiligheidsplan en 
afspraken in gezamenlijkheid naleven. 

 We gaan verder met de samenwerking met de 
bibliotheek, “Bibliotheek op School”. Er wordt 
een plan voor De Cocon en voor iedere groep 
gemaakt. Er wordt onderzocht of het continu-
rooster iets voor De Cocon zou kunnen zijn.  

 De rapporten van de kinderen zullen aangepast 
worden. Aan het einde van het schooljaar heb-
ben alle groepen een nieuw rapport. 

 Het veiligheidsplan wordt aangepast. Dit wordt 
met elkaar besproken en nageleefd. 
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 Versterking culturele activiteiten. Dit komt in 
ieder geval terug tijdens het eerste thema. Dit 
is het thema van de kinderboekenweek, vriend-
schap. Hiernaast zal techniek, ict en cultuur 
(TIC)  meer verbonden worden met elkaar. Wij 
gaan aankomend jaar een TIC lokaal maken. In 
dit lokaal kan aangeboord worden op diverse 
talenten en interesses van kinderen. Er zal con-
tact gezocht worden met Cultuur Primair. Alle 
groepen gaan een voorstelling in het theater  
bezoeken.  

 We blijven insteken op innovatieve trajecten. 
Het coachingstraject dat gefinancierd is door 
het samenwerkingsverband gericht op bewegen 
wordt afgerond. Wij kunnen hier in januari 2019 
als school verder mee aan de gang. Wij gaan 
stapsgewijs een TIC lokaal inrichten waar oog is 
voor kinderen met diverse talenten, mogelijkhe-
den en interesses en zetten in op de samenwer-
king met de Energy Challenge. Het tweede ge-
zamenlijke schoolthema zal gericht zijn op duur-
zaamheid. 

 Wij gaan vervolgstappen maken in onze samen-
werking met externe partijen, waaronder de Kits 
Oonlie. De stap naar een Integraal kindcentrum 
(IKC) wordt vervolgd.  

 Techniek, ICT en cultuur  structureel binnen de 
thema’s opzetten.  

 Wii gaan in samenwerking met het bureau Pen-
ta Rho onderzoeken welke mogelijkheden er 
zijn en of er behoefte is aan andere schooltij-
den.  

 

 

Vrijwillige ouderbijdrage  

Ieder schooljaar na de zomervakantie ontvangt u het 
verzoek om de ouderbijdrage voor uw kind(eren) te 
betalen. Deze ouderbijdrage wordt gebruikt om de vele 
activiteiten naast het dagelijkse (verplichte) schoolpro-
gramma mogelijk te maken. Het zijn er heel veel; 

 Kerst 

 Sinterklaas 

 Schoolreisje 

 Sportdag  

 Uitstapjes en excursies 

 Thema-avond tijdens de Voorleesweken 

De school heeft er voor gekozen om niet per activiteit 
een bijdrage aan ouders te vragen, maar om eenmalig 
per jaar een bijdrage te vragen om deze activiteiten te 
kunnen bekostigen. De Activiteitencommissie beheert 
deze gelden en legt ieder jaar verantwoording af aan 
de ouders over de manier waarop de ouderbijdrage in 
het afgelopen jaar besteed is. De hoogte van de ouder-
bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Het bedrag voor 
de vrijwillige ouderbijdrage is € 45,- 

Ouders en/of verzorgers die het bedrag te hoog vinden 
om in één keer te betalen, kunnen een betalingsrege-
ling treffen met de penningmeester van de Activiteiten-
commissie of kunnen zelf bij de Gemeente een vergoe-
ding aanvragen, indien het inkomen onder een bepaal-
de grens komt. Meer informatie vindt u op de website 
van De Cocon www.decocon.nl.  

Voor het schoolkamp van groep 8 wordt een aanvul-
lend (vrijwillig) bedrag betaald van € 100,-. Ouders en/
of verzorgers van groep 8 leerlingen ontvangen in het 
najaar extra informatie over deze betaling.  
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Voor-, na– en tussenschoolse opvang Kinderop-
vang Kits Oonlie 

Sinds 2007 werken we samen met de kinderopvangor-
ganisatie Kits Oonlie wat betreft de buitenschoolse 
opvang. Kits Oonlie is een particuliere organisatie die 
kwalitatief hoogwaardige kinderopvang biedt. Dit komt 
onder andere tot uiting in het door Kits Oonlie ontwik-
kelde pedagogisch beleidsplan en de gekwalificeerde 
en gemotiveerde medewerkers. Kits Oonlie biedt bui-
tenschoolse opvang, tussenschoolse opvang en vakan-
tieopvang aan kinderen van de basisschoolleeftijd. 
Daarnaast heeft Kits Oonlie een Peuteropvang in de 
school voor kinderen van 2 tot 4 jaar. De peuteropvang 
werkt met een Voor- en Vroegschools Educatiepro-
gramma (VVE) Puk en Ko. Het programma Puk & Ko 
stimuleert de brede ontwikkeling van de peuters. De 
eerste stappen op het gebied van taal, rekenen en 
sociale vaardigheden komen allemaal aan bod. 
 
Pedagogisch beleid 
Uitgangspunt van Kits Oonlie is het aanbieden van kin-
deropvang waarin, naast het bieden van warmte en 
veiligheid, het spelenderwijs stimuleren van de ontwik-
keling van het kind centraal staat. Kits Oonlie gaat er-
van uit dat kinderen de behoefte hebben zich te ont-
wikkelen, ieder op zijn eigen manier en in zijn eigen 
tempo, afhankelijk van aanleg en temperament. Daar-
bij streeft Kits Oonlie ernaar dat elk kind het leuk vindt 
om naar het kinderdagverblijf, de peuteropvang of 
buitenschoolse opvang te komen en aan het einde van 
de dag weer vrolijk naar huis gaat. 
 
Betalingen  
Wanneer ouders opvang van Kits Oonlie afnemen die-
nen zij een machtiging te ondertekenen. Het verschul-
digde bedrag wordt op de eerste dag van de opvang-
maand automatisch geïncasseerd. 
Het overeengekomen bedrag wordt doorbetaald tijdens 
ziekte en vakantie van uw kind en op de dagen dat Kits 
Oonlie gesloten is. Er wordt twaalf maanden per jaar 
gefactureerd. Voor de actuele uurtarieven kunt u te-
recht op de website van Kits Oonlie. 

 

Centrale administratie 
Wij zouden het leuk vinden als u een keertje komt kij-
ken op de vestiging! U kunt contact opnemen met de 
Centrale administratie voor het maken van een af-
spraak op telefoonnummer 072–5323578. Voor meer 
informatie kunt u ook terecht op de website van Kits 
Oonlie; www.kits-oonlie.nl. 
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Inzet voor vakantie / studiedagen vastgesteld door het bestuur schooljaar 2018-2019 

 

In het overzicht op de bladzijde hierna is te zien dat in het schooljaar 2018-2019 in alle groepen 940 
onderwijsuren gemaakt worden. Als de leerkrachten studiedagen hebben, zijn de kinderen vrij. 

 

* Als de calamiteitendag,  door omstandigheden, eerder in het schooljaar ingezet moet worden, dan 
zijn de kinderen niet op  juli 2019 vrij. 
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Studiedagen / vakanties Datum 

 
Alkmaar Ontzet, kinderen vrij 

 
Maandag 8 oktober 2018 

 
Studiedag Ronduit, kinderen vrij 

 
Dinsdag 9 oktober 2018 

 
Herfstvakantie 

 
Maandag 22 tot en met vrijdag 26 oktober 2018 

 
Studiedagen, kinderen vrij 

 
Maandag 12 en dinsdag 13 november 2018 

 
Studiedag, kinderen vrij 

 
Vrijdag 21 december 2018 

 
Kerstvakantie 

 
Maandag 24 december 2018 ot en met vrijdag 4 januari 2019 

 
Studiedagen, kinderen vrij 

 
Donderdag 31 januari  en vrijdag 1 februari 2019 

 
Voorjaarsvakantie 

 
Maandag 18 februari tot en met vrijdag 22 februari 2019 

 
Studiedagen, kinderen vrij 

 
Maandag 25 en dinsdag 26 februari 2019 

 
Meivakantie 

 
Maandag 22 april tot en met vrijdag 3 mei  2019 

 
Hemelvaart 

 
Donderdag 30 mei 2019 

 
Studiedagen, kinderen vrij 

 
Vrijdag 31 mei tot en met vrijdag 7 juni 2019 

 
Pinksteren 

 
Maandag 10 juni 2019 

 
Calamiteitendag* 

 
Vrijdag 12 juli 2019 

 
Zomervakantie 

 
Maandag 15 tot en met 23 augustus 2019 



Verantwoording onderwijsuren per schooljaar;                                                                                 
laatste overgangsjaar 2015-2016 daarna alle groepen 940 uur  

  

 
 
 

  
vanaf 2012-2013 
            

  groep 8 groep 7 groep 6 groep 5 groep 4 groep 3 groep 2 groep 1 

2005-2006 880               

2006-2007 880 880             

2007-2008 880 880 880           

2008-2009 880 880 880 880         

2009-2010 1000 880 880 880 880       

2010-2011 1000 1000 880 880 880 880     

2011-2012 1000 1000 1000 880 880 880 880   

2012-2013 1000 1000 1000 1000 940 940 940 940 

2013-2014 940 1000 1000 1000 1000 940 940 940 

2014-2015 940 940 1000 1000 1000 1000 940 940 

2015-2016 940 940 940 1000 1000 1000 1000 940 

2016-2017 940 940 940 940 940 940 940 940 

2017-2018 940 940 940 940 940 940 940 940 

2018-2019 940 940 940 940 940 940 940 940 

2019-2020 940 940 940 940 940 940 940 940 

  7520 7520 7520 7520 7520 7520 7520 7520 
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