
 

 



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

Telefoon: (072) 5614336  
E-mail: directiecocon@ronduitonderwijs.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:  
A.i. Jethro Nieuwenhuis en Wytze Niezen 
Havinghastraat 22 
1817 DA Alkmaar  
Telefoon: (072) 5147830 

Schooltijden 2021-2022 
 
Groep 1 t/m 8  

De schooltijden zijn van maandag tot en met vrijdag: 

08.15-14.00 uur 
Vijf minuten voor aanvang van de school gaat de eer-
ste bel en mogen de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 
naar binnen. De kinderen van de groepen 1/2 en 3 
worden op het schoolplein opgevangen door de juf. 
Om 08.15 uur gaat de tweede bel en horen alle leer-
lingen in het lokaal te zijn.  
U bent na schooltijd welkom in de school.  
Mocht het nodig zijn om de juf of meester te spreken, 
kunt u altijd een afspraak maken. Korte mededelingen 
kunt u telefonisch aan ons doorgeven. Ook is het mo-
gelijk om ons te mailen, een bericht via Social Schools 
te sturen 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 dan in de onderbouwgroepen gesti-
muleerd en willen wij dat kinderen verantwoordelijk-
heid gaan dragen. Het is waardevol als u hieraan mee-
werkt door uw kind af en toe alleen naar school te 
laten gaan, gesprekken te  voeren over waar uw kind 
zich de volgende dag op voor kan gaan bereiden en uw 
kind zelf haar of zijn spullen te laten organiseren. 
 
Ochtendpauze     

Groepen 3, 4 en 5      10.00 - 10.15 uur  

Groepen 6, 7 en 8       10.15 - 10.30 uur  

 

Lunch- en buitenspeelpauze 

Groepen 5, 6, 7 en 8   12.00 - 12.30 uur 

Groepen 1/2A, 1/2B, 1/2C, 3 en 4 12.30 - 13.00 uur 
 
Bewegingsonderwijs en sport– en spel tijdens 
het buiten spelen 

Op De Cocon vinden wij bewegen belangrijk! 

De leerkrachten van de groepen 1/2 geven minimaal 1 
keer in de week gymles en zorgen er tevens voor dat 
de kinderen voldoende buiten kunnen bewegen.   
Op dinsdag en donderdag en voor de oudste kleuters 
op vrijdag worden de lessen bewegingsonderwijs gege-
ven door een gymdocent van Alkmaar Sport. Deze 
gymdocent verzorgt op donderdagmiddag, na school-
tijd, gratis sportclinics van SportX. Tevens worden door 
de vakdocent en met regelmaat studenten van het 
Horizoncollege Sport en Bewegen, in samenwerking 
met een aantal kinderen van de groepen 6, 7 en 8, op 
de dinsdag, donderdag en vrijdag tijdens de pauze 
sport- en spelactiviteiten op het schoolplein georgani-
seerd.  

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.  
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http://www.decocon.nl/


Taakverdeling team o.b.s De Cocon  
 
Lydia Carfora 
Directeur  
 
Joyce Altena 
Intern begeleider 
 
Karin Brakenhoff  
Leerkracht groep 1/2A 
 
Ingrid Brasser  
Leerkracht groep 1/2A en hoofdmentor stage, school-
contactpersoon 
 
Saskia du Cloo 
Leerkracht groep 1/2B en 4 

Nadine Konijn 
Leerkracht groep 1/2B, 4 en AC lid 

Sadna Bahadoer 
Leerkracht groep 1/2c 
 
Beatrijs Zijta 
Leerkracht groep 3 

Karin Bakker 
Leerkracht groep 3 
 
Sanne Spring in ‘t Veld  
Leerkracht groep 4 en cultuurcoördinator 

Stella Ingenbleek 
Leerkracht groep 5 en AC lid 

Annemiek Kroone  
Leerkracht groep 6, NPO gelden, schoolcontactper-
soon, pestcoördinator, cultuurcoördinator, MR lid 

Nicole Alphenaar  
Leerkracht groep 6, NPO gelden, coördinator ICT, 
preventiemedewerkster, MR lid 

Stefanie van Dalsem 
Leerkracht groep 7 

Romy Boots 
Leerkracht groep 7 

 

 

*Het eerste halfjaar staat Saskia in de groep en het 
tweede halfjaar Nadine 

 
 
 
 
 
 

Schooljaar 2021-2022 
 
Irene Boerman 
Leerkracht groep 8 
Coördinator Techniek en MR lid 

Noëlle Hink 
Leerkracht groep 8, NPO gelden  
 

Manon Horsthuis 
Management ondersteuner en invalleerkracht 

Liesbeth Stierp 
Onderwijsassistente 
 
Richard van der Wal 
Conciërge  
 
Sanne Limbeek 
Vakdocent Bewegingsonderwijs, pleinspelen en SportX  
 
Anna Roelofsen 
Leesconsulente “De Bibliotheek Op School” 

Marijke Bosch 
Logopediste 

Judith Fenijn 
Fysiotherapeute 

 

3 

Groep  Maandag  Dinsdag  Woensdag Donderdag  Vrijdag  

Groep 1/2 A Karin  Karin  Ingrid Ingrid Ingrid 

Groep 1/2 B  Saskia Saskia Saskia/Nadine Nadine Nadine 

Groep 1/2 C Sadna Sadna *Saskia/Nadine Sadna Sadna 

Groep 3 Beatrijs Beatrijs Beatrijs Beatrijs/Karin Karin 

Groep 4 Vacature Vacature Sanne Sanne Sanne 

Groep  5 Stella Stella Stefanie Stella Stella 

Groep  6 Annemiek Annemiek Annemiek Nicole Nicole 

Groep  7 Stefanie Stefanie Romy Romy Romy 

Groep 8 Irene Irene Irene Noëlle  Noëlle  



Het percentage kleutergroepverlengers is te hoog 
wanneer 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 mogelijk als onderbouwing 
vanuit het schoolbeeld hiervoor voldoende is.  

Er zijn twee groepsbesprekingen per jaar. Deze 
worden door de leerkracht gevoerd met de intern 
begeleider. Bij de eerste groepsbespreking meldt 
de leerkracht de individuele ontwikkelpunten / 
zorgpunten. Er wordt ook gekeken bij welke kin-
deren er mogelijk al gedacht wordt aan een extra 
schooljaar of een versnelde doorstroming naar de 
volgende groep. Voor deze kinderen wordt het 
aanbod aangepast en er worden “plannen specia-
le aandacht” gemaakt.  
 
De groepsbespreking van februari is de laatste 
gelegenheid om kinderen voor een eventuele ver-
lenging 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 gege-
vens wordt uiterlijk op 1 mei een besluit geno-
men over het wel of niet verlengen of versneld 
doorstromen.  
In het zorg / directie overleg wordt de voortgang 
van het proces besproken en zo nodig aange-
stuurd. De directeur is eindverantwoordelijk. 
 
Wanneer besloten wordt om het kind te laten 
doubleren, wordt a.d.h.v. stimulerende en belem-
merende factoren een plan van aanpak opgesteld 
dat twee keer per jaar met de ouders wordt be-
sproken en geëvalueerd. 
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 begeleiding gegarandeerd wordt.  

 

 

Eindopbrengsten 
 
Overzicht van onderwijsresultaten van 
groep 8 leerling en uitstroom schooljaar 
2021-2022  

Opbrengsten gaan voor ons verder dan de 
“droge” leeropbrengsten. Zo leren kinderen op de 
Cocon ook samenwerken, plannen en organise-
ren. Ze leren rekening te houden met de planning 
van de groep en hun eigen aandeel daarin op tijd 
gereed te hebben, geconcentreerd met hun eigen 
werk bezig te zijn en hoe ze zichzelf kunnen pre-
senteren. Allemaal zaken die ze goed kunnen ge-
bruiken in hun verdere schoolcarrière en leven. 
Daarnaast zijn wij op onze school ook gericht op 
goed onderwijs in taal, lezen, spelling en reke-
nen. Onderwijs in specifieke basisvaardigheden is 
belangrijk. 

Om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken 
bekijken we onder andere de eindresultaten van 
onze kinderen in groep 8. Daarvoor maken wij 
gebruik van Cito toetsen, Diatoetsen (diatekst 
voor begrijpend lezen en diawoord voor woorden-
schat) en de centrale eindtoets van Bureau ICE: 
de IEP. Hieronder treft u de resultaten van de 
afgelopen 3 jaren op de eindtoets in groep 8 aan. 
De resultaten zijn weergegeven in referentieni-
veaus ten opzichte van het landelijk gemiddelde 
voor de hele groep. Tevens staat in dit overzicht 
vermeld wat de behaalde gemiddelde score op de 
IEP is, afgezet tegen de norm van de inspectie 
van het onderwijs. De norm van de inspectie is 
afhankelijk van het percentage leerlingen met 
een gewicht (zie eerstvolgende tabel). 

Uitleg referentieniveaus 
 
Het referentieniveau laat zien wat leerlingen 
moeten beheersen op het gebied van taal en re-
kenen. Het is onderverdeeld in vier niveaus, op 
vaste punten in de schoolloopbaan. Aan het einde 
van de basisschool hoort een leerling minimaal op 
niveau 1F te zitten. Naast het gewenste niveau is 
er ook nog een streefniveau, voor kinderen die 
meer kunnen. Aan het einde van het VMBO en 
MBO- 2 en MBO- 3 moet een leerling niveau 2F 
van het referentiekader beheersen. Van leer-
lingen aan het einde van de HAVO en MBO-4 
wordt verwacht dat zij presteren op niveau 3F. 
Aan het einde van het VWO hoort een leerling 
niveau 4F van het referentiekader te beheersen.  
Deze referentieniveaus zijn geen doel op zich, 
maar een middel om te zorgen voor een door-
gaande leerlijn tussen de verschillende typen on-
derwijs. te verbeteren. 
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2019
2020 

3 2 2 

2020
2021 

3 0 2 

2021
2022 

4 0 1 



 Aantal 

lln. 

Taalverzorging 
in % 

Lezen 
in % 

Rekenen 
in % 

  

Behaalde 

gem.  

score 

IEP 

Norm 

IEP on-

dergrens 

<1F 1F 2F <1

F 

1F 2F <  

1F 

1F 2F

1S 

2018-2019 28 7 93 50 4 96 71 7 93 46 80,8 79 

landelijk   6 94 56 3 97 77 7 93 52 81,8   

2020-2021 23 13 86 30 0 100 69 13 87 35 75.8  

landelijk  10 90 51 2 98 77 12 88 47 79.7   

2021-2022 25 0 100 60 0 100 76 0 100 56 81,4  

landelijk  4 96 63 2 98 74 8 92 42 80,0  

• Door annulering van de eindtoets in verband met de coronacrisis zijn er geen eindtoetsgegevens beschikbaar 

op de IEP voor het schooljaar 2019-2020. De leerlingen in groep 8 hebben zich naar verwachting ontwikkeld. 

In overleg met het voorgezet onderwijs en in overeenstemming met het behaalde niveau is een passende 

plaatsing geboden. De leerlingen worden op het VO de eerste maanden nauwgezet gevolgd.   

In het overzicht is te zien dat de leerlingen bij ons op school allemaal het referentieniveau 1F voor 
taal, rekenen en lezen hebben behaald.  

Toelichting per vakgebied 2021-2022 

Taalverzorging 

Bij het onderdeel taalverzorging zijn de categorieën werkwoorden, niet werkwoorden en leestekens getoetst. De 
leerlingen scoren op taalverzorging op (werkwoordspelling), of net iets onder het landelijke gemiddelde (niet-
werkwoordspelling en leestekens). Aan (werkwoord)spelling is het afgelopen jaar extra aandacht besteedt. Hier-
in is al een duidelijke stijgende lijn te zien. Een klein aantal leerlingen had een lage score op het onderdeel lees-
tekens, wat ten dele een verklaring voor deze resultaten zou kunnen zijn. Deze categorie verdient nog wat extra 
aandacht.  

Lezen 

Bij het onderdeel  lezen scoren de leerlingen net iets boven het landelijk gemiddelde. Bij lezen zijn de categorie-
ën techniek & woordenschat, opzoeken, begrijpen en interpreteren/ evalueren/samenvatten getoetst. Alle leer-
lingen hebben niveau 1F behaald en 76 % heeft niveau 2F gehaald. Ondanks deze hoge percentages, is te zien 
dat het onderdeel techniek & woordenschat relatief laag scoort. Een klein aantal leerlingen had een zeer lage 
score op deze categorieën, wat ten dele een verklaring voor deze resultaten zou kunnen zijn.  Bij de andere 
categorieën laten de meeste leerlingen een beter beeld zien.  

Rekenen 

Bij het onderdeel rekenen zijn de categorieën getallen, verhoudingen, meten/meetkunde en verbanden getoetst. 
De leerlingen scoren 3 van de 4 onderdelen ruim boven het landelijk gemiddelde en 1 onderdeel op het landelijk 
gemiddelde. Dit is te verklaren door de overstap op de nieuwe methode Getal en Ruimte jr. De leerlingen van 
groep 8 hebben hier al een beetje van kunnen profiteren 

Ambities  voor het schooljaar 2022-2023 n.a.v. de opbrengsten 

• Woordenschat is op de Cocon een aandachtspunt. Het afgelopen jaar hebben we intensief ingezet op het 

begrijpend lezen, waarbij de woordenschat ook uitgebreid aan bod is geweest. Dit blijft een groot aan-
dachtspunt voor schooljaar 2022-2023. 

• Wat betreft rekenen zien wij in de methodetoetsen steeds betere resultaten. Wij verwachten dat de leer-

lingen hierin zich beter gaan ontwikkelen, echter de leerlingen die schooljaar 2022-2023 in groep 8 zit-
ten, scoren al jaren achter elkaar minder goed. Deze groep leerlingen heeft veel moeite met het automa-
tiseren en het toepassen van strategieën. Hier is afgelopen jaar veel aandacht aan besteed. Ook komend 
schooljaar zal hier intensief op worden ingezet. 

• Op gebied van spelling hebben we de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan. De werkgroep spelling 

heeft ons spellingonderwijs goed onder de loep genomen en hier zijn duidelijke conclusies uit getrokken. 
Het team heeft afspraken gemaakt waar schoolbreed op wordt ingezet. De referentieniveaus zijn leidend 
en worden gekoppeld aan het leerstofaanbod. Hierbij wordt gestuurd op doelgericht werken, differentia-
tie, de juiste eisen stellen aan het werk, de aanpak en de uitvoering en vooraf de juiste voorwaarden 
scheppen. Naast het 5 woordendictee wordt er komend jaar meer aandacht besteed aan het schrijven 
van eigen teksten, waarbij spelling uiteraard een grote rol speelt. 



Uitstroom naar de scholen voor voortgezet on-
derwijs 
 

       
        

** 2 Leerlingen uit groep 7 stromen door naar  

    Murmellius Intermezzo 

 

De ontwikkeling van ons onderwijs  

Doelstellingen schooljaar 2022-2023 

Afgelopen jaar heeft De Cocon zich vooral 
gericht op de volgende pijlers. 

Deze pijlers hebben een relatie met het 
strategisch beleidsplan 2019-2023 van 
Ronduit en ons eigen schoolplan 2019-
2023.  

• OGO/themaplanning/HOREB 

• Referentie niveaus 

• Spelling 

• Pedagogisch klimaat 

• A JE TO 

• Rekenen 

• Begrijpend lezen 

• Engels 

 
1. OGO/themaplanning/HOREB: De thema’s 

zijn bij aanvang van het jaar globaal ge-
pland. Deze zijn in gezamenlijkheid ge-
pland. Ervaringen en ideeen zijn met elkaar 
gedeeld. Er is gebruik gemaakt van het 
observatiesysteem HOREB bij het voorbe-
reiden van de thema’s.  

2. Referentieniveaus: Bij de themaplanning 
zijn de referentieniveaus en borgingsplan-
nen gebruikt. 

3. Spelling: De huidige spellingsmethode is 
als bron gebruikt. Deze zal gebruikt wor-
den als kapstok om allen de spellingsregels 
op dezelfde manier aan te bieden. Er is 
gewerkt vanuit themaverhalen en de tekst 
van de week. Hiernaast werkt iedereen 
met een 5 woordendictee.  Er is een eerste 
aanzet voor een kennismap gemaakt. 
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 2020 2021 2022 

 0 1 1 

 4 2 5 

SMC Zaandam 0 0 0 

 6 6 4 

De Viaan  0 0 0 

 9 6 8 

 3 0 2 

 2 0 2 

 1 1 2 

 3 3 1 

HF/ Trinitas college 1 2 0 

Caland Lyceum 0 1 0 

Huygens college 1 1 0 

 30** 23 25 

 2020 2021 2022 

 0 0 0 

VMBO BB 1 1 0 

VMBO BB/KB 1 3 2 

VMBO KB 7 1 3 

VMBO KB/TL 2 3 2 

VMBO TL 3 3 5 

 2 5 3 

 6 4 2 

 3 1 4 

Atheneum (VWO) 0 2 2 

 1 0 2 



 
4. Pedagogisch tact: Bij aanvang van het jaar 

zijn wij begonnen met de “Gouden We-
ken”, de kernwaarden zijn gedeeld. De 
kernwaarden zijn verbonden aan verhalen 
en voorwerpen. Deze voorwerpen hebben 
een centrale plek in de school gekregen. Er 
is een kernwaardenboekje gemaakt. Alle 
leerlingen van de Cocon hebben een kern-
waardenboekje ontvangen. Toekomstige 
kinderen zullen deze ook krijgen. Pedago-
gisch tact” zal aankomend jaar ook weer 
levend gehouden moeten worden. In de 
groepen 5 en 7 is in samenwerking met de 
praktijk “Groei en Bloei” een training op het 
gebied van de sociaal emotionele ontwikke-
ling gevolgd. Dit heeft onder andere bijge-
dragen aan een fijn pedagogisch klimaat.  

 

5. A JE TO: We zijn verder gegaan met het 
geven van creatieve (thema) lessen. Een 
aantal leerkrachten is opgeleid om teamle-
den mee te nemen in het creatieve proces.  

 

6. Rekenen: De methode is geïmplementeerd. 
Ervaringen en vragen uit de praktijk zijn 
gedeeld. 

 

7. Begrijpend lezen: De resultaten van begrij-
pend lezen hebben wij kunnen verbeteren 
door in de onderbouw groepen aan de 
gang te gaan met een aanbod om de 
woordenschat te stimuleren. De kleuters 
konden een vertelkoffer mee naar huis ne-
men. In de bovenbouw is er meer voorge-
lezen, is er gewerkt met themawoorden en 
de tekst van de week.  In samenwerking 
met Bureau Helder en de leesconsulente 
hebben wij ons aanbod op dit gebied 
krachtiger gemaakt. Het borginsplan is af-
gemaakt. Vanuit de NPO gelden zij er extra 
leerkrachten ingezet om een bijdrage op 
dit gebied te leveren.  

 

8. Engels: Er is onderzocht hoe wij Engels op 
een andere manier in de school aan zou-
den kunnen gaan bieden. De eerste afspra-
ken op dit gebied zijn gemaakt.  
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Doelstellingen schooljaar 2022-2023 

Deze pijlers hebben een relatie met het 
strategisch beleidsplan 2019-2023 van 
Ronduit en ons eigen schoolplan 2019-
2023.  

• OGO/themaplanning/HOREB 

• Referentie niveaus 

• Spelling 

• Pedagogisch klimaat 

• A JE TO 

• Rekenen 

• Begrijpend lezen 

• Engels 

 

1. OGO/themaplanning/HOREB: Aankomend 
jaar worden de vijf diverse thema’s weer 
gezamenlijk gepland. Er wordt gebruik ge-
maakt van elkaars kennis. HOREB wordt op 
een passende en uniforme manier ge-
bruikt. 

2. Referentieniveaus: Iedereen heeft zicht op 
wat het aanbod en de doelen zouden moe-
ten zijn. Er wordt gewerkt aan de doelen 
om de resultaten te verhogen. 

3. Spelling: De schoolafspraken zijn helder en 
er is een doorgaande lijn. De regels wor-
den herhaald en besproken. De leerkracht 
is zich bewust van zijn eigen rol en instruc-
tie. Er wordt iedere week gewerkt met een 
themaverhaal/tekst van de week.  

4. Pedagogisch klimaat: Werken aan het blij-
ven spreken van dezelfde taal. Bewustwor-
ding van eigen rol. Dilemma’s op dit gebied 
met elkaar delen. De verhalen en gedich-
ten uit het kernwaardenboekje worden 
structureel in de groep besproken.  

5. A JE TO: We maken afspraken en een hel-
der plan. Het creatieve denken en proces 
worden gestimuleerd. De leerkrachten wis-
selen ideeën uit. De coördinatoren onder-
steunen de leerkrachten bij het geven van 
de creatieve lessen.  

6. Rekenen: Er is zicht op de methode en hoe 
het aanbod is opgebouwd. Het is helder 
welke zaken nog met elkaar besproken 
moet worden en waar dus nog aan ge-
werkt moet worden. Werken aan het ver-
hogen van de resultaten. 

7. Begrijpend lezen: Aanbod op het gebied 
van de woordenschat verder uitwerken. 
Veel voorlezen in de groep. In de boven-
bouwgroepen worden er extra leerkrachten 
vanuit NPO gelden ingezet om de ontwik-
keling van het kind verder te versterken. 
Ideeën over themateksten en tekst van de 
week worden gedeeld.  

8. Engels: De afspraken op het gebied van 
het aanbod is afgestemd. Afspraken wor-
den vastgelegd. 

Vrijwillige ouderbijdrage  

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

• Kerst 

• Sinterklaas 

• Schoolreisje 

• Sportdag  

• Uitstapjes en excursies 

• Literaire avond 

• Opvang van kinderen in de pauzetijd 

De school heeft er voor gekozen om niet per acti-
viteit een bijdrage aan ouders te vragen, maar 
om eenmalig per jaar een bijdrage te vragen om 
activiteiten te kunnen bekostigen. De Activiteiten-
commissie 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 ouderbijdrage 
wordt jaarlijks vastgesteld. Het bedrag voor de 
vrijwillige ouderbijdrage is € 59,50 

Ouders en/of verzorgers die het bedrag te hoog 
vinden om in één keer te betalen, kunnen een 
betalingsregeling treffen met de penningmeester 
van de Activiteitencommissie of kunnen zelf bij de 
Gemeente een vergoeding aanvragen, indien het 
inkomen onder een bepaalde grens komt. In deze 
gevallen kan de vrijwillige ouderbijdrage bij de 
directeur met de “Alkmaar Pas” betaald worden. 

Voor het schoolkamp van groep 8 wordt een aan-
vullend (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– en naschoolse opvang Kinderopvang 
Kits Oonlie 

Wij werken samen met de kinderopvangorganisa-
tie Kits Oonlie wat betreft de buitenschoolse op-
vang. Samen vormen wij het IKC Daalmeer. Kits 
Oonlie is een particuliere organisatie die kwalita-
tief hoogwaardige kinderopvang biedt. Dit komt 
onder andere tot uiting in het door Kits Oonlie 
ontwikkelde pedagogisch beleidsplan en de ge-
kwalificeerde en gemotiveerde medewerkers. Kits 
Oonlie biedt voorschoolse-, buitenschoolse-, en 
vakantieopvang aan kinderen van de basisschool-
leeftijd. Daarnaast heeft Kits Oonlie een Peuter-
opvang in de school voor kinderen van 2 tot 4 
jaar. De peuteropvang werkt met een Voor- en 
Vroegschools Educatieprogramma (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 vaar-
digheden komen allemaal aan bod. 
 
Pedagogisch beleid 
Uitgangspunt van Kits Oonlie is het aanbieden 
van kinderopvang waarin, naast het bieden van 
warmte en veiligheid, het spelenderwijs stimule-
ren van de ontwikkeling van het kind centraal 
staat. Kits Oonlie gaat ervan uit dat kinderen de 
behoefte hebben zich te ontwikkelen, ieder op 
zijn eigen manier en in zijn eigen tempo, afhan-
kelijk van aanleg en temperament. Daarbij streeft 
Kits Oonlie ernaar dat elk kind het leuk vindt om 
naar het kinderdagverblijf, de peuteropvang of 
buitenschoolse opvang te komen en aan het ein-
de van de dag weer vrolijk naar huis gaat. 
 
Betalingen  
Wanneer ouders opvang van Kits Oonlie afnemen 
dienen zij een machtiging te ondertekenen. Het 
verschuldigde bedrag wordt op de eerste dag van 
de opvangmaand 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 terecht op de website van Kits 
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Inzet voor vakantie / studiedagen vastgesteld door het bestuur schooljaar 2022-2023 

 

In het overzicht op de bladzijde die hierna volgt is te zien dat in het schooljaar 2022-2023 in 
alle groepen 940 onderwijsuren gemaakt worden.  

Vakantie- en studiedagen 
 
Vakantiedagen schooljaar 2022-2023 
Op deze dagen zijn de kinderen en de teamleden vrij. 
 
Herfstvakantie   Maandag 17 tot en met vrijdag 21 oktober 2022 
Kerstvakantie   Maandag 26 december 2022 tot en met vrijdag 6 januari 2023 
Voorjaarsvakantie   Maandag 27 tot en met vrijdag 3 maart 2023 
Tweede Paasdag   Maandag 10 april 2023 
Meivakantie    Maandag 24 april tot en met vrijdag 5 mei 2023 
Hemelvaart    Donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023 
Tweede Pinksterdag   Maandag 29 mei 2023 
*Calamiteitendag   Vrijdag 21 juli 2023, vanaf 11:45 uur vrij 
Zomervakantie   Maandag 24 juli tot en met vrijdag 1 september 2023 
 
*De kinderen zijn de hele dag vrij, wanneer er in het schooljaar geen calamiteit is geweest.  
Of de kinderen de hele dag vrij zijn wordt eind juni/begin juli 2023 bekend gemaakt. 
 
Studiedagen schooljaar 2022-2023 
Op deze (mid-)dagen zijn de kinderen vrij. 
 
Woensdag 5 oktober 2022 
Maandag 14 november 2022 
Vrijdag 23 december 2022, vanaf 11:45 uur vrij 
Donderdag 2 en vrijdag 3 februari 2023 
Vrijdag 9 juni 2023 
Maandag 12 juni 2023 
 
 

10 



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

  

 
 
 

  
 
            

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

         

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 

2020-2021 
 

940 940 940 940 940 940 940 940 

2021-2022 940 940 940 940 940 940 940 940 

  7520 7520 7520 7520 7520 7520 7520 7520 
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