
Het zijn de wortels die 
de boom doen groeien!
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In deze jaarbijlage van de schoolgids vindt u allerlei handige informatie. 
Zoals bijvoorbeeld: schooltijden, vakanties, een plattegrond. 

Met deze informatie heeft u alles om het schooljaar goed te beginnen. 
Heeft u toch nog vragen? Dan kunt u terecht bij de leerkracht.

Meer informatie? 
Kijk op www.cederhoorn.nl voor bijvoorbeeld onze schoolgids.  

Met vriendelijke groet, 
namens het team,

Gonny van Zelm
Schoolleider

Klaar voor het nieuwe  
schooljaar!

Nieuwtjes,  
foto’s en meer: 

www.
cederhoorn.nl



Contactgegevens De Ceder
Bezoekadres:  Ceder 1
    1628 ME  HOORN
Telefoon:   0229-272342 
    email: info@cederhoorn.nl
    website: www.cederhoorn.nl
Postadres:   postbus 3023
    1620 GA  HOORN 
Schoolleider:  Gonny van Zelm
Voorzitter MR:  Jolande Bedeaux
    mr@cederhoorn.nl
SKH    0229-212525 of 06-44610989

Contactgegevens Stichting Penta
Adres:   Maelsonstraat 28d
    1624 NP  HOORN
Telefoon:   0229-219171
website:    www.stichtingpenta.nl 
Bestuurder:   Gea Koops

Contactgevens SKH 
Telefoon:   0229-212525 of 06-44610989

Contact
ZIEKMELDING. IS UW KIND ZIEK?
BEL ONS VOOR 09.00 UUR OP 0229-272342



Ons team
GROEPSLEERKRACHTEN:
1/2a  Stephanie Silven &
  Sjanet Verkouw
1/2b  Marja Looijen &
  Pernel Nijenhuis
3  Mariska van der Voort & 
  Monica Teske 
  Mandy Kroon
4  Tim van der Wiel  
5  Mirjam Ekelschot &
  Mart Sevenhuijsen 
6  Petra van der Kooij &
  Femke de Glas
7  Suzanne Meisner 
8  Jeroen Hoogland 

Schoolleider: Gonny van Zelm
Intern begeleider: Jessica Mels
Vertrouwenspersoon: Jessica Mels

Bewegingsonderwijs: Marieke Griek

MRT: Marieke Griek

Administratie: Mala Autar

Onderwijs Ondersteunend personeel: 
 Jill Stenker 
 Monique Smit

Kinderopvang: Johanna van der Gulik
 Aziza Ben Chaib
 Alison Lijnse

Peuterspeelschool:  Bianca Visser

Kinderdagverblijf: Kirsten Bader 
 Rowena de Rooij
 Rosanne Bisschop

PILOT SAMEN VAN START
Dit project heeft de doelstelling om kinderen vanaf 2,5 jaar te laten ontwikkelen in een doorgaande lijn binnen één veilige setting met 
één pedagogisch klimaat en één curriculum van opvang en onderwijs samen. De pilot is bedoeld voor kinderen en hun ouders die extra 
ondersteuning nodig hebben. Om ouders te sterken in hun opvoedrol en hen actief te betrekken bij de schoolcarrière van hun kind zal  de 
ouderbegeleider Astrid Kok actief zijn.



Schooltijd en vakanties

SCHOOLTIJDEN

Groep 1 t/m 8

Maandag 8.30-14.00

Dinsdag 8.30-14.00

Woensdag 8.30-14.00

Donderdag 8.30-14.00

Vrijdag 8.30-14.00

VAKANTIEROOSTER EN VRIJE DAGEN 
Alle kinderen zijn vrij op de volgende studiedagen:
vrijdag 4 september 2020
maandag 5 oktober 2020 
maandag 4 januari 2021
vrijdag 12 februari 2021
vrijdag 15 maart 2021
Woensdag 23 juni 2021

DE DEUR IS ELKE DAG OM 8.20 UUR OPEN.
OM 8.30 UUR START DE LES EN IS DE DEUR DICHT.

Alle kinderen zijn om 12.30 uur uit op:
vrijdag 9 oktober 2020 
vrijdag 18 december 2020
vrijdag 19 februari 2021
vrijdag 23 april 2021
vrijdag 9 juli 2021

Alle kinderen zijn vrij tijdens de vakanties
Herfstvakantie  zaterdag 10 oktober t/m zondag 18 oktober 2020
Kerstvakantie  zaterdag 19 december t/m zondag 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie  zaterdag 20 februari t/m zondag 28 februari 2021
Pasen  vrijdag 2 april t/m maandag 5 april 2021
Koningsdag   valt in meivakantie
Meivakantie  zaterdag 24 april t/m  zondag 9 mei 2021
Hemelvaart  donderdag 13 mei t/m zondag 16 mei 2021
Pinksteren   maandag 24 mei 2021
Zomervakantie  zaterdag10 juli t/m zondag 22 augustus 2021

We beginnen het nieuwe schooljaar op maandag  
17 augustus 2020 om 8.30 uur



Eten op school
Wij leren kinderen graag een gezonde leefstijl aan. 
Hierdoor voel je je fitter en presteer je vaak beter! Wij 
verwachten dat kinderen gezonde tussendoortjes en 
lunch mee krijgen.

Wanneer eten & drinken de kinderen?
10.00 uur: tussendoortje + water
lunch: eten + water

Wat geeft u uw kind dan mee?
10 UURTJE:  
De kinderen eten tijdens de kleine pauze een gezond 
tussendoortje. We eten dan gezamenlijk fruit, groente of 
een boterham met gezond beleg.

Geschikt voor de kleine pauze vinden wij bijvoorbeeld:
• Fruit, zoals appel, peer, banaan, kiwi, druiven, meloen, 

pruim en mandarijn.
• Groente, zoals worteltjes, komkommer, paprika, 

snoeptomaatjes en radijsjes.
• Volkoren of bruine boterham, volkoren knäckebröd, 

roggebrood of mueslibol.  
Kijk voor geschikt beleg bij ‘Eten tijdens de overblijf’.

LUNCH:
Een gezonde lunch bestaat bijvoorbeeld uit 
volkoren of bruin brood. We adviseren deze 
boterhammen gevarieerd en niet te dik te beleggen. 
Fruit en groenten zijn een goede aanvulling op de lunch. 
Het drinken tijdens de lunch zou zoveel mogelijk uit ongezoete 
zuiveldranken of andere suikervrije drank moeten bestaan. 
Ook dan is water heel goed. Kinderen kunnen op school water uit de kraan drinken.  
U kunt ook een drinkbeker met water meegeven.

Geschikt voor de lunch vinden wij bijvoorbeeld:
• Volkorenbrood of bruinbrood, besmeerd met zachte halvarine of margarine uit een 

kuipje.
• Eventueel als variatie: volkoren knäckebröd, roggebrood of mueslibol.
• Geschikt beleg voor in het trommeltje is beleg dat niet te veel verzadigd vet en zout 

bevat, zoals 30+ kaas, 20+ of 30+ smeerkaas met minder zout, ei, hüttenkäse en light 
zuivelspread.

• Notenpasta of pindakaas zonder toegevoegd zout of suiker.
• Groente en fruit, zoals tomaat, komkommer, paprika, banaan, appel en aardbei. 

Lekker als beleg en voor erbij.

DRINKEN
Kinderen drinken tijdens de ochtendpauze en de lunch dranken zonder toegevoegde 
suikers. We vragen ouders geen limonade, frisdranken of sportdranken en 
vruchtensappen mee te geven omdat ze erg veel suiker bevatten.



Ouderbijdrage

Waarom een ouderbijdrage?
Er bestaat voor het onderwijs geen verplicht schoolgeld. Toch is het zo 
dat niet alle activiteiten door de overheid worden vergoed. Voor deze 
uitgaven hebben wij een ouderbijdrage in het leven geroepen.
Het beheer van de ouderbijdrage is in handen van u als ouders via de 
oudervereniging.

Welke activiteiten betalen we uit de ouderbijdrage? 
Lichtjesfeest, Sinterklaas, kerst, sportdag, afscheid groep 8,  
hoofdluiscontrole en nog veel meer! 

Te betalen ouderbijdrage
Ouderbijdrage:   € 25,00
Kleuterfeest groep 1&2 € 14,25
Schoolreisje groep 3, 4 & 5  € 28,25
Kamp groep 6 & 7    € 39,50
Kamp groep 8    € 87,50
U krijgt een betaalverzoek via Fiep of Parnassys.

Te betalen kleuterfeest, schoolreis en kamp
Voor aanvang van deze uitstapjes ontvangt u een factuur namens de 
oudervereniging. Hierop staat precies wat u moet doen. 

De bijdrage voor deze  
activiteiten is verplicht.  
Betalen = meedoen!

Niet in staat de bijdragen te betalen?
In dat geval kunt u zich richten tot de ‘Stichting Leergeld Westfriesland’. 
Het doel van deze stichting is om te voorkomen 
dat kinderen door geldgebrek van hun ouders 
in een sociaal isolement komen doordat ze niet 
kunnen deelnemen aan schoolse of  
buitenschoolse activiteiten.
Verdere informatie kunt u vinden op  
www.leergeldwestfriesland.nl

Let op! Aanmelden duurt 2 tot 8 weken. Regel dit dus snel, zodat uw kind 
kan deelnemen.

Vragen? 
Mail naar ov.ceder@stichtingpenta.nl

DE OUDERBIJDRAGE VAN € 25,- IS VRIJWILLIG EN BETAALT U AAN DE 
OUDERVERENIGING VAN ONZE SCHOOL. DE BIJDRAGE VOOR  
KLEUTERFEEST, SCHOOLREIS EN KAMP IS VERPLICHT. BETALEN = DEELNEMEN



WELKE INGANG GA JE GEBRUIKEN?
We gebruiken 2 ingangen.  Een ingang 
voor de leerlingen van groep 1/2 op het 
kleuterplein. De ingang op het grote plein is 
voor de leerlingen van groep 3 t/m 8.  

AUTO EN FIETSEN PARKEREN
Auto’s parkeren bij het wijkcentrum, sporthal 
de Kers of in parkeervakken rondom de 
school. Parkeren langs de gele streep 
is verboden. Fietsenstalling is op 
het plein.
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Gym & beeldende vorming
DE LEERLINGEN DIE OM 8.30 UUR GYMMEN
VERZAMELEN OM 8.20 UUR BIJ DE INGANG VAN DE SPORTHAL.  
DE VAKDOCENT IS AANWEZIG.

GYM VOOR GROEP 1/2
De leerlingen van groep 1/2 gymmen in het 
speellokaal in de school. De lessen worden 
gegeven door de eigen leerkracht en de 
vakdocent.

GYM VOOR GROEP 3 T/M 8
Vanaf groep 3 gymmen de leerlingen in de 
sporthal naast onze school. Alle lessen worden 
gegeven door de vakdocent op de  
maandag en vrijdag.

BEELDENDE VORMING
Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen wekelijks 
een les beeldende vorming in het atelier. De 
lessen worden gegeven door gespecialiseer-
de leerkrachten. De lessen zijn ingeroosterd op 
dinsdag en donderdag.



Vrij vragen
Alle leerlingen zijn alle schooldagen aanwezig. Dat betekent dat ze op 
tijd in de klas zijn en dat ze zo min mogelijk afwezig zijn. U als ouder bent 
daar verantwoordelijk voor. 

Te laat komen
Om 8.30 uur sluit de deur. U kunt alleen nog via de hoofdingang de 
school binnen. 

Vakantieverlof
Omdat alle leerlingen alle dagen naar school moeten, is aanvraag van 
vakantieverlof buiten de reguliere schooltijd gebonden aan de richtlijnen 
van de leerplicht. Denkt u hiervoor in aanmerking te komen, vraag dan in 
ieder geval acht weken van tevoren verlof aan bij de schoolleiding. 

Vrije dagen voor bijzondere gebeurtenissen 
Voor een aantal speciale gebeurtenissen is bepaald hoeveel vrije dagen 
er voor staan. Ook hierbij geldt: vraag het zo ver mogelijk van tevoren 
aan! De directie gebruikt de richtlijnen zoals hier staan beschreven. 

Zonder toestemming niet op school?
Wij zijn verplicht het vermoeden van ongeoorloofd verzuim te melden bij 
de leerplichtambtenaar. De boete per dag betreft € 100,-

Verlof voor sportactiviteiten
Verlofaanvragen voor deelname aan sportactiviteiten, staan we alleen 
toe bij topsport. Om te bepalen wat topsport is hanteren wij de volgende 
richtlijn:
• Leerling maakt deel uit van de regionale of nationale jeugdselectie
• Leerling sport op het hoogst landelijk niveau van zijn leeftijdselectie

RICHTLIJNEN

Verhuizing: 1 schooldag

Huwelijk (t/m 3e graad familie:) 
• In Nederland 1 schooldag (in de regio) of 2 schooldagen 

(buiten de regio).
• In het buitenland maximaal 5 schooldagen

Bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht 
op herstel van familie tot en met de 3e graad maxi-
maal 10 dagen.

Bij overlijden van familie:
• 1e graad max. 5 schooldagen
• 2e graad 2 schooldagen
• 3e en 4e graad max. 1 schooldag
• In buitenand 1e t/m 4e graad max. 5 schooldagen

Bij 25-, 40- of 50-jarig jubileum van ouders/verzorgers of 
grootouders 1 schooldag.



 

Heeft u een klacht?
GAAT IETS NIET HELEMAAL ZOALS U HAD VERWACHT? 
VRAAG EEN GESPREK AAN MET DE LEERKRACHT.

Klachtenregeling
Overal waar mensen samenwerken, kan iets 
fout lopen. Klachten worden in de meeste 
gevallen opgelost door ze op school te 
bespreken met de leerkracht of directie of 
de speciaal daarvoor aangewezen interne 
contactpersoon. Indien dit geen oplossing 
biedt, kan de klacht worden besproken 
met de externe vertrouwenspersoon of 
uiteindelijk worden behandeld door de 
Klachtencommissie Onderwijs. 
  
Interne contactpersonen
De interne contactpersonen is er voor de 
eerste opvang van leerlingen of ouders 
die een klacht hebben. Bij klachten over 
ongewenst gedrag verwijst zij naar de 
externe vertrouwenspersoon en helpt ouders 
of leerlingen eventueel het eerste contact 
te leggen. Daarnaast heeft zij een taak 
bij het verbeteren van het schoolklimaat 
en de veiligheid op school. Onze interne 

contactpersoon is: Jessica Mels, intern 
begeleider

Externe vertrouwenspersoon 
Een externe vertrouwenspersoon is er voor 
de opvang en hulpverlening. Zij begeleidt 
en ondersteunt ouders en leerlingen bij de 
behandeling van klachten waarbij er sprake 
is van ongewenst gedrag en heeft tevens 
een informatieve functie voor medewerkers 
van de school. Van ongewenst gedrag is 
onder andere sprake in geval van seksuele 
intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en 
geweld. De externe vertrouwenspersoon is er 
alleen voor klachten van ouders/verzorgers en 
leerlingen tegen medewerkers en bij klachten 
die ontstaan tussen leerlingen onderling. De 
externe vertrouwenspersoon is er niet voor 
klachten die in de thuissituatie spelen. 
Onze externe vertrouwenspersonen zijn: 
mevrouw mevrouw I. Ursem en mevrouw E. 
Labree Ze zijn werkzaam bij de GGD Hollands 

Noorden. Meer informatie vindt u op onze 
website. 
  
Klachtencommissie voor het Katholiek 
Onderwijs 
Als er geen oplossing wordt gevonden of de 
klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, 
kan de klacht voorgelegd worden aan de 
klachtencommissie. Zij neemt na ontvangst 
van de schriftelijke klacht deze – mits de 
klacht qua termijn en inhoud – ontvankelijk 
is, in behandeling. Beide partijen (kla(a)g(st)
er en school) worden altijd in de gelegenheid 
gesteld hun mening te geven (hoor en 
wederhoor). Na behandeling van de klacht, 
doet de Klachtencommissie uitspraak en geeft 
een advies aan het bestuur van de school. 
Het bestuur van de school beslist uiteindelijk 
wat er met dit advies gebeurt. Wij zijn 
aangesloten bij De klachtencommissie voor 
het Katholiek Onderwijs.  
Voor meer informatie, kijk op onze website. 



Voorschoolse opvang (VSO)
De voorschoolse opvang is geopend vanaf 7:00 uur totdat uw 
kind naar school gaat. Op de VSO kunnen kinderen in alle rust 
genieten van een door SKH verzorgd ontbijt. 

Naschoolse opvang (BSO) 
De naschoolse kinderopvang sluit direct aan op de 
schooltijden. Kinderen kunnen van einde schooltijd tot 18:30 
uur worden opgevangen. 

Opvang gesloten op:
25 december 2020 (Kerst)
1 januari 2021 (nieuwjaarsdag)
5 april 2021 (Pasen)
27 april 2021 (Koningsdag)
13 mei 2021 (Hemelvaart)
24 mei 2021 (Pinksteren)

Kinderopvang ₀-₁₂ jarigen
SKH VERZORGT DE OPVANG VOOR KINDEREN VAN 0 – 12 JAAR OP DE CEDER. 

4-12 JARIGEN

Voorschoolse opvang School Naschoolse opvang

7.00-8.30 8.30-14.00 14.00-18.30

0-4 JARIGEN

BRENGEN HALEN WEKEN PER 
JAAR

DAGOPVANG 7.00-9.00 uur 17.00-18.30 uur 52 weken

OCHTENDOPVANG 7.00-9.00 uur 13.15-14.00 uur 52 weken

PEUTEROPVANG 8.30 uur 12.30 uur 40 weken

Dagopvang
U brengt uw kind tussen 7.00 en 9.00 uur naar ons KDV. Dit is een veili-
ge, prettige en uitdagende omgeving waar uw baby optimale zorg en 
aandacht krijgt en samen leert spelen. De kinderen kunnen opgehaald 
worden tussen 17.00 en 18.30 uur.

Ochtendopvang
U brengt en haalt uw kind gelijk met de schoolgaande kinderen. Kinde-
ren van 2 en 3 jaar oud kunnen meedraaien een deel van de opvang 
mee in de peuterochtend. 

Peuterochtend 
Speciaal voor 2- en 3-jarigen organiseren wij activiteiten passend bij hun 
ontwikkeling..



52 Weken per jaar open
Ook tijdens de schoolvakanties kunnen kinderen gebruik 
maken van de opvang. Er worden diverse pakketten 
aangeboden. BSO de Ceder is 52 weken per jaar open, 
alleen op nationale feestdagen zijn wij gesloten. 

Meer informatie? 
Neem gerust contact op met SKH via de afdeling planning en 
plaatsing tel: 0229 248770.



₀ tot ₄-Jarigen aanbod
SKH biedt op De Ceder meerdere vormen van voorschoolse opvang en 
educatie voor kinderen van 0 tot 4 jaar:
• Kinderdagopvang van 0 -4 jarigen
• Peuterochtend voor 2-4 jarigen
Met deze twee arrangementen bieden we opvang op maat. Afhankelijk 
van wat ouders aan opvang nodig hebben en helemaal afgestemd op 
de behoefte van ieder kind.

Het belang van voorschoolse educatie
Wij willen kinderen de best mogelijke basis meegeven om op te groeien 
en zich te ontwikkelen tot zelfstandige, nieuwsgierige en sociale kinderen. 
De eerste vier jaren van het leven van een kind zijn van groot belang 
voor de kansen op later succes. In deze jaren ontwikkelen kinderen zich 
op alle gebieden razendsnel! Ze zijn van nature onderzoekend en willen 
leren. Ze hebben daarbij een uitdagende speel-leeromgeving nodig. 
Kinderen leren van hun opvoeders, maar zeker ook van elkaar! De ruimte 
waarin ze kunnen spelen en de materialen die ze aangeboden krijgen, 
bepalen voor een even groot deel wat en hoe ze zich ontwikkelen. Kin-
deren worden gestimuleerd om zelfstandiger te worden; ze kunnen vaak 
veel meer zelf dan we denken! In de kinderopvang oefenen kinderen 
met elkaar in een uitdagende omgeving onder begeleiding van liefde-
volle pedagogische medewerkers. Die kinderen serieus nemen en snap-
pen dat de ouders het allerbelangrijkste zijn voor de ontwikkeling van 
ieder kind.

Flexibele doorstroom
We gaan ervan uit dat 
de ontwikkeling van jon-
ge kinderen geen rechte lijn 
omhoog is, maar dat kinderen 
sprongetjes maken op verschillen-
de gebieden. Soms is een kind al ver met taal, 
maar heeft het op gebied van bijvoorbeeld zelfstandigheid nog veel te 
leren. Andere kinderen kunnen al fantastische bouwwerken maken maar 
gebruiken hierbij nog nauwelijks taal. Ieder kind is uniek en ontwikkelt 
zich op eigen tempo en op eigen wijze. Daarbij past een aanbod van 
spelend leren die geen strenge scheiding maakt tussen de verschillende 
leeftijden.
Op de Ceder willen we de kinderen van 0 tot 6 jaar laten spelen en leren 
op een flexibele manier. De groepsruimten zijn vlak bij elkaar, zodat buur-
ten en meekijken in een andere groep heel gemakkelijk kan. De kinderen 
van het kinderdagverblijf kunnen vanaf twee jaar meedoen met activi-
teiten van de peuterspeelschool of vanaf 3 jaar met de 3-sprong. Als ze 
daar aan toe zijn! Het hoeft niet, het kan. Zo ontmoeten binnen de Ceder 
de peuters, die straks allemaal samen verder gaan in de groepen van 
het basisonderwijs, elkaar al voordat ze starten met de school.



KINDEROPVANG 0 TOT 4 JAAR
Ons kleinschalige kinderdagverblijf is een sfeervolle locatie, voorzien van 
vele speelgemakken, waar kinderen zich snel op hun gemak voelen. 
Uw kind kan hier met leeftijdsgenootjes spelen en krijgt optimale zorg en 
aandacht van onze medewerkers. 

We willen goed aansluiten bij de ontwikkeling van ieder kind. In ons 
aanbod ziet u een diversiteit aan activiteiten, aansluitend op de 
verschillende ontwikkelingsvragen van baby’s en peuters. Soms voegen 
we hiervoor kinderen van dezelfde leeftijd samen.  
Open: 52 weken per jaar, alle werkdagen van 7.00 tot 18.30 uur

PEUTERSPEELSCHOOL 2 TOT 4 JAAR
Kinderen vanaf 2 jaar zijn van harte welkom op onze peuterspeelschool! 
We werken met thema’s die boeiend zijn voor peuters en ze nieuwsgierig 
maken naar de wereld om hen heen. Dit doen we met het voorschoolse 
educatieprogramma Startblokken. 

Deze ochtenden bieden we spelactiviteiten die de ontwikkeling 
stimuleren. Hierbij ligt onze nadruk op de woordenschat- en 
taalontwikkeling. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling en de 
creatieve vorming van uw peuter staan centraal. 

JEUGDHONK
Het jeugdhonk is bedoeld voor kinderen vanaf 9 jaar. Om de 
zelfstandigheid van deze leeftijdsgroep te bevorderen mogen zij onder 
onze begeleiding/sturing veel zaken zelf organiseren en regelen.
Op dit moment zijn we actief met het realiseren van een kinderkookcafé 
zodat we tijd kunnen besteden aan koken en bakken en dat dan ook 
serveren aan ouders. 
Chillen en even niets moeten is ook een belangrijk item op het 
jeugdhonk.
Het jeugdhonk is 52 weken per jaar open en gesloten op de officiële 
feestdagen.

BUITENSCHOOLSE OPVANG
4 TOT 12 JAAR
Tussen de onderwijsruimtes vindt u onze buitenschoolse opvang. 
Deskundige pedagogisch medewerkers (pm-er) bieden hier een 
veilige, prettige en uitdagende omgeving waar uw kind kan spelen met 
leeftijdsgenoten en optimale zorg en aandacht krijgt. 

Iedere pm-er werkt met maximaal 10 kinderen aan dat wat zij graag 
willen doen op de BSO. De keuze voor het thema en de ideeën voor 
activiteiten komen van de kinderen zelf. Ze zijn gericht op sport, spel, 
knutselen, bouwen, koken, theater en muziek. Kinderen kiezen waar ze 
aan mee willen doen. Ook voor vrij spel: binnen of buiten. 



BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN
4 TOT 12 JAAR
Gastdocenten bieden een afwisselend aanbod van activiteiten 
aansluitend op ons onderwijsprogramma. Dit noemen wij onze  
naschoolse activiteiten. Elke periode van vakantie tot vakantie 
presenteren we een nieuw activiteitenoverzicht waarvoor kinderen zich 
kunnen inschrijven. De laatste periode van het schooljaar van mei tot de 
zomervakantie staat in het teken van het evenement: door kinderen voor 
kinderen. 

Deelname aan deze activiteiten is vrijwillig, maar niet kosteloos! Voor elke 
cursusdag dat uw kind deelneemt betaalt u 1 euro. Naast de activiteiten 
in onze school, zijn er ook veel dingen te doen voor kinderen in het 
naastgelegen wijkcentrum.

Meer info? Bel ons!



Resultaten van ons onderwijs
Doorstromen naar het voortgezet onderwijs
In groep 8 geven wij een advies voor het vervolgonderwijs. U leest in 
onderstaande schema welke adviezen onze leerlingen afgelopen jaren 
kregen. 

Keuze VO scholen
Jaarlijks ontvangen wij rapportages van de VO scholen betreffende de 
prestaties van onze leerlingen op hun scholen. Uit vergelijking van deze 
gegevens met onze adviezen blijkt dat de leerlingen veelal het niveau 
van ons advies goed tot zeer goed kunnen volgen. In het schema is af te 
lezen hoeveel leerlingen er voor iedere school hebben gekozen.

Uitslagen eindopbrengsten
Niet afgenomen als gevolg van corona-crisis

Adviezen 
voor het VO 2018 2019 2020 Aantal  

leerlingen
VMBO  
LWOO en lager

0% 0% 0% 0

 VMBO KBL/BBL 23% 7% 50% 12

VMBO GEM/THL 28% 28% 12% 3

VMBO/HAVO 18% 28% 12% 3

HAVO EN HOGER 31% 35% 25% 6

2018 2019 2020

Oscar Romero 23% 14% 8%

 Werenfridus 10% 3% 8%

d’Ampte 18% 21% 34%

Copernicus 8% 25% 16%

OSG 18% 7% 13%

SG Newton 15% 21% 13%

Clusius 5% 7% 4%

Praktijkschool 0% 0% 0%

Overig 3% 0% 4%



Het zijn de wortels die 
de boom doen groeien!

Interconfessioneel kindcentrum 

De Ceder

Ceder 1, 1628 ME Hoorn 

T. (0229) 272 342

www.cederhoorn.nl

in samenwerking met SKH en  
stichting Netwerk.


