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Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze 
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en 
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben 
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We 
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. In de 
schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de 
andere manieren waarop we u informeren. Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de 
medezeggenschapsraad (MR). We wensen u veel leesplezier.

Namens het team van De Schatkamer

Voorwoord
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Contactgegevens

Daltonschool De Schatkamer
Akkerhof 1
8256BK Biddinghuizen

 0321331502
 http://www.daltonschooldeschatkamer.nl
 directie@daltonschooldeschatkamer.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Irene Versteeg directie.schatkamer@ante.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2020-2021 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

109

2020-2021

Schoolbestuur

Ante, stichting voor openbare- en samenwerkingssch.
Aantal scholen: 11
Aantal leerlingen: 1.952
 http://www.ante.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband 24-03.

Kenmerken van de school

Aandacht

Persoonlijke ontwikkelingDoelgericht

Betrokken Samen actief 

Missie en visie

1.2 Missie en visie
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Onze visie op onderwijs, in praktijk gebracht door het onderwijsteam, loopt als een rode draad door 
onze school. We willen kinderen een veilige en fijne omgeving bieden waarin zij zich optimaal kunnen 
ontwikkelen op weg naar allereerst het voortgezet onderwijs en later naar een volwassen leven. Heel 
concreet hebben we daarbij een aantal belangrijke uitgangspunten geformuleerd:

• Al ons handelen is gericht op het creëren van een fijne sfeer waarin een kind zich optimaal kan 
ontwikkelen, zowel op sociaal-emotioneel gebied als op cognitief gebied. 

• We willen dat kinderen elkaar, maar ook zichzelf respecteren/accepteren. 
• We houden rekening met de verschillen tussen de kinderen.
• Door het samen verantwoordelijk te zijn voor de ontwikkeling van het kind, zijn zowel de 

leerkracht, ouders/verzorgers en het kind betrokken bij het leerproces. 
• We streven naar een grote variatie in coöperatieve werkvormen en (onderwijs)materialen. We zijn 

ervan overtuigd dat door middel van actief leren kinderen de (les)stof begrijpen en kunnen 
toepassen in de praktijk. 

• We werken vanuit leerdoelen zodat we kunnen inspelen op de onderwijsbehoeften van het kind. 

Identiteit

Een vreedzame school.

Wij zijn een leefomgeving waar kinderen leren samenwerken en samenleven. Het verwoorden en geven 
van meningen, het luisteren naar jezelf en elkaar, het nemen (in overleg) van beslissingen, het zorgen 
voor jezelf en de ander geven een gevoel van gelijkwaardigheid en (mede)verantwoordelijkheid. Met de 
Vreedzame school leren we de kinderen sociale competenties aan en streven we ernaar om een positief 
sociaal klimaat te creëren op school. Dit doen we aan de hand van de sociaal-emotionele methode 
KWINK.  
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Groepsindeling:

Onderbouw/middenbouw:

Groep 1-2

Groep 2

Groep 3

Groep 4-5

Bovenbouw

Groep 6-7

Groep 7-8

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Weekplanning
25 uur 25 uur 

In de kleuterbouw wordt er doelgericht gewerkt van schoolvakantie tot schoolvakantie. Er zijn vijf 
periodes in één schooljaar. De doelen waarmee we werken zijn opgesteld vanuit BOSOS 
(kleutervolgsysteem). Aan de hand van deze doelen worden activiteiten voorbereid en kan gericht 
worden geobserveerd en gesignaleerd waardoor de opbrengsten in kaart kunnen worden gebracht. Zo 

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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passen we het leerstofaanbod aan de mogelijkheden van de kinderen en aan de mogelijkheden van de 
klas. 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

In de middenbouw/bovenbouw wordt er doelgericht gewerkt gedurende het schooljaar. Aan de hand 
van een dagtaak en weektaak werken kinderen aan (opgestelde) doelen. De (methode)doelen worden 
gebruikt om de lessen vorm te geven. Hierdoor kan er gericht worden geobserveerd en gesignaleerd 
waardoor de opbrengsten in kaart kunnen worden gebracht in Parnassys (leerlingvolgysteem). Aan de 
hand van de opbrengsten bieden de leerkrachten extra ondersteuning of uitdaging. 

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
6 uur 4 uur 4 uur 4 uur 3 uur 3 uur 

Taal
2 uur 4 uur 4 uur 4 uur 5 uur 5 uur 

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
4 uur 4 uur 4 uur 4 uur 4 uur 4 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Bewegingsonderwijs
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Levensbeschouwing
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Engelse taal
1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Schrijven
1 u 30 min 1 u 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Pauze
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Talent / Reflectie
1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 
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Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Technieklokaal
• Speellokaal
• Kinderopvang
• Peuterspeelzaal
• Logopedist
• Sterk in de klas 

Extra faciliteiten

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2.2 Het team
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Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) / 
peuteropvang. We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het gebouw van de school. Met 
Kinderopvang Dronten.

2.3 Aanbod voor het jonge kind

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

zie document schoolplan

Doelen in het schoolplan 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

zie document schoolplan

Hoe bereiken we deze doelen?

Verlof personeel

Op het moment dat een personeelslid afwezig is, zal er vervanging worden gezocht en ingezet. Dit 
wordt gecommuniceerd via Parro (online ouderportaal).

8



3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke 
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke 
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de 
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 
schoolondersteuningsprofiel op.

Binnen onze school is het streven zoveel mogelijk hulp en ondersteuning te bieden bij zorgvragen. Op 
school is voldoende expertise om een handelingsplan te maken. Daarnaast maken we indien nodig 
gebruik van de expertise binnen ons netwerk. 
Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Gedragsspecialist 2

Intern begeleider 4

Onderwijsassistent 4

Taalspecialist 1

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

We werken binnen de school met een preventieve methode. Hiervoor gebruiken we de methode 
KWINK en de opgestelde basisregels. Er staan vier basisbegrippen centraal: respect, veiligheid, plezier 
en verantwoordelijkheid. Iedere week worden er meerdere lessen gegeven en gesprekken gevoerd over 
thema´s zoals: pesten, sociale veiligheid, mediawijsheid, vriendschap etc.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
ZIEN en eigen opgestelde vragenlijst.

Twee keer per jaar nemen we een vragenlijst af bij kinderen om te kijken hoe het staat met de sociale 
veiligheidsbeleving. De resultaten worden besproken en vervolgens wordt er gekeken naar 
verbeterpunten. 

9



Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator van Dorsser ilse.vandorsser@ante.nl

vertrouwenspersoon Versteeg irene.versteeg@ante.nl
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4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig 
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Medezeggenschapsraad
• GMR

Ouders kunnen hulp bieden bij: schoolreisjes, kamp, excursies, feesten en activiteiten binnen de 
school. 

Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat er vragen zijn of u niet tevreden bent over het onderwijs of andere zaken op de 
school.  In dat geval kunt u dat het beste als eerste bespreken met de leerkracht(en) van uw kind. Als dit 
onvoldoende tot een oplossing leidt, kunt u vervolgens de directie van de school benaderen. Wanneer u 
met uw vraag of klacht niet bij school terecht kunt of wanneer de school niet naar tevredenheid heeft 
gehandeld, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van stichting ANTE. 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Om te kunnen communiceren is het belangrijk dat ouders/verzorgers hetzelfde belang hebben, het 
welzijn van het kind. Zonder te overleggen,  en afstemmen lukt het niet om samen te werken aan een 
opgesteld doel. Persoonlijke communicatie is daarom onmisbaar. Ouders worden aan de hand van 
verschillende kanalen op de hoogte gehouden. De school communiceert aan de hand van Parro 
(ouderportaal), via de mail en social media. 

Ouderbetrokkenheid is de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind, 
zowel op school als thuis. Hierbij hoort ook ouderparticipatie. Ouderparticipatie betekent: Een actieve 
deelname van ouders aan verschillende schoolactiviteiten. De ouders en de school zoeken samen naar 
nieuwe informatie en bedenken ideeën met voor beide partijen een helder doel: De ontwikkeling van 
het kind en hoe ze er samen voor kunnen zorgen dat dit kan worden gewaarborgd. 

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 10,00

Daarvan bekostigen we:

• Afscheid groep 8

• Talent

• Kerst

• Sinterklaas

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

Schoolreisje & Schoolkamp.

Jaarlijks is er een vrijwillige bijdrage van €10,00. Naast de vrijwillige bijdrage zijn er nog overige 
schoolkosten, zie hierboven. Hierover ontvangt u meer informatie in de loop van het schooljaar indien 
dit van belang is voor uw kind(eren). 

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de 
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Als een kind ziek is of om andere redenen niet naar school kan komen, dan ontvangen we graag voor 
08:30 bericht van u door middel van telefonisch contact of parro. Is een kind zonder bericht afwezig, 
dan worden de ouders gebeld. 

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Voor verschillende gelegenheden, zoals een belangrijke gebeurtenis in de familie kunt u verlof aan 
vragen. De school volgt hierbij de leerplichtwet. Dit geldt ook voor het aanvragen van extra 
vakantiedagen. Voor deze aanvragen wordt een formulier gebruikt, dat op school verkrijgbaar is. 

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Om na te gaan welke ontwikkeling de kinderen doormaken, neemt de school regelmatig toetsen of 
evaluaties af. Deze geven inzicht op zowel de cognitieve ontwikkeling als de sociale ontwikkeling. Dit 
kan in kaart worden gebracht en geëvalueerd worden, zodat de onderwijsbehoeften kunnen worden 
ingeschat. 

Vanaf de kleuters wordt de ontwikkeling van het kind in de gaten gehouden aan de hand van BOSOS 
(leerlingvolgsysteem). Het systeem houdt digitaal bij hoe de kinderen zich ontwikkelen. De leerkracht 
krijgt een signaal wanneer hij/zij een kind moet toetsen op verschillende ontwikkelingsgebieden. De 
leerkracht voert de resultaten in en het systeem geeft aan of het kind voldoende is gegroeid en of hij/zij 
extra begeleiding of uitdaging nodig heeft, daarbij gebruikt de leerkracht zijn/haar vakkennis om het 
beeld concreet te maken. BOSOS is gekoppeld aan Parnassys (leerlingvolsysteem).

Vanaf groep 3 tot groep 8 worden alle gegevens bijgehouden in Parnassys. Na elk thema/methode 
worden er methodische toetsen afgenomen. Deze resultaten worden bijgehouden in het 
levendgroepsplan in de klas. Dit is een plan waarop te zien is hoe een kind zich ontwikkeld en of hij/zij 
extra ondersteuning/begeleiding nodig heeft. Daarbij wordt gekeken of er een handelingsplan moeten 
worden opgesteld, indien er langdurige begeleiding nodig is. Dit kan op één of meerder 
onderwijsgebieden. 

Daarnaast wordt vanaf groep 3 tot groep 8 de Cito-toets afgenomen, in groep 8 de eindtoets IEP. De 
cito-toets wordt twee keer per jaar afgenomen. Na de Cito-toets wordt er een data-muur gemaakt 
waarop zichtbaar is of een kind op het niveau zit en of het kind is gegroeid. Aan de hand van de 
datamuur wordt er een analyse gemaakt. Vanuit de analyse worden er verbeterpunten opgesteld, dit 
kan zowel op individueel, school of groepsniveau. 

Tevens vinden we het belangrijk dat de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen bijgehouden 
wordt. Drie keer per jaar vullen de kinderen een eigen ´ik-rapport´ en een ´doelenkaart´in .De kinderen 
brengen zelf in kaart hoe het staat met hun welzijn. Daarnaast wordt het programma ZIEN, twee keer 
per jaar ingevuld online. Zien is een online programma dat inzicht geeft in de social-emotionele 
ontwikkeling van de kinderen zowel op groepsniveau als individueel niveau. 

5.2 Resultaten eindtoets

Wat is de eindtoets? 
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

5 Ontwikkeling en resultaten
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Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De 
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus 
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende 
presteert.

Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt 
ook wel het fundamentele niveau genoemd).

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een 
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.

Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de 
‘referentieniveaus’ genoemd.  Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald 
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft 
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.

Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze 
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder 
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets 
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd. 

Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het 
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar 
voldoende.

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet 
mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de 
coronacrisis. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?

School % 1F behaald (over drie schooljaren)

Daltonschool De Schatkamer
89,7%

91,6%

Legenda % 1F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

Vergelijkbare scholen
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Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?

School % 1S/2F behaald (over drie schooljaren)

Daltonschool De Schatkamer
41,4%

48,4%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (35,7%)

Vergelijkbare scholen

Wat waren de gemiddelde scores op de IEP Eindtoets in de afgelopen jaren?

Eindtoetsscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen 
eindtoets afgenomen in groep 8.

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b / vmbo-k 30,0%

havo 20,0%

havo / vwo 20,0%

vwo 20,0%

onbekend 10,0%
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5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met 
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals 
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig 
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 
maatschappij.

Verantwoordelijk

VeiligheidRespect

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?

Kinderen leren gedurende hun schoolperiode competenties en vaardigheden die nodig zijn om in 
verschillende situaties op een goede manier om te gaan met elkaar en keuzes te maken. De 
vaardigheden samenwerken, conflicten oplossen en zelfverantwoordelijkheid spelen hierbij een 
belangrijke rol. De sociale competenties dragen bij een positieve, fijne en veilige sfeer op school. 

Visie van de school

Binnen de school vinden we het belangrijk dat ieder kind wordt gezien en iedereen mag zijn wie hij/zij 
wil zijn ongeacht achtergrond. Hiervoor is het belangrijk dat we elkaar leren kennen en daarbij onze 
eigen identiteit ontwikkelen. 

Om een eigen identiteit te kunnen ontwikkelen zijn er drie basisbehoeften die daarbij belangrijk zijn. 
Een goede relatie zorgt ervoor dat een ieder zich fijn en veilig voelt. De sociale verbondenheid is 
daarom erg belangrijk. Daarnaast is het van belang dat een kind competent is, hij/zij kan zijn of haar 
eigen taken uitvoeren. Ten slotte speelt autonomie een belangrijk rol om je eigen ´ik´ te ontdekken en 
vorm te geven. Wanneer je jezelf kent en herkent kan je je eigen keuzes maken. 

Werkwijze KWINK

KWINK is een sociaal-emotionele methode gericht op de ontwikkeling van de kinderen. De methode is 

Werkwijze Sociale opbrengsten
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onderverdeeld in onderbouw, middenbouw en bovenbouw. De methode is gericht op schoolniveau, 
klassikaal niveau en individueel niveau. Op schoolniveau sterven we ernaar dat kinderen elkaar 
wederzijds accepteren, respectvol behandelen en positief gedrag vertonen. Binnen de klassen richten 
we ons voornamelijk op het klassenmanagement. Op individueel niveau werken we samen met de 
kinderen aan sociale vaardigheden en gedragscompetenties. De KWINK methode wordt schoolbreed 
ingezet en wordt als effectief beschouwd om de sociale veiligheid op school te waarborgen. 
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2021-2022

6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang Dronten , in het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang Dronten, in het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Dinsdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Woensdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Donderdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Vrijdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 
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Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 16 oktober 2021 24 oktober 2021

Kerstvakantie 25 december 2021 09 januari 2022

Voorjaarsvakantie 19 februari 2022 27 februari 2022

Meivakantie 30 april 2022 08 mei 2022

Zomervakantie 16 juli 2022 28 augustus 2022
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