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Addendum bij de schoolgids 2018-2020 
  
Basisschool De Regenboog, juni 2019 
 
Wijzigingen zijn doorgestreept of schuin gedrukt.  
Er zijn ook toevoegingen opgenomen. 
 
 
Pagina 6:  Onder de kop ‘Wat vinden wij belangrijk’, rechterkolom, midden.  
  
2018-2019 
De kinderen krijgen de gelegenheid te oefenen tijdens voorstellingen, ‘open doekje’, 
een kinderraad, een kerst- en eindmusical, een muziekdag, een eigen 
schoolorkestje, projecten, gitaarles, boekbesprekingen en spreekbeurten.  
 
2019-2020 
De kinderen krijgen onder andere de gelegenheid te oefenen tijdens voorstellingen, 
‘open doekje’, een kinderraad, een kerst- en eindmusical, muziekles, een muziekdag, 
een eigen schoolorkestje, projecten, gitaarles, boekbesprekingen en spreekbeurten.  
 
Pagina 6: Onder de kop ‘Wat vinden wij belangrijk’, rechterkolom, onderaan. 
 

2018-2019 
Wij werken op school vanuit kernwaarden die wij tot uiting brengen in ons 
lesprogramma. Deze kernwaarden zijn: Eigenaarschap, groei, openheid, samen, 
verantwoordelijkheid en vrijheid. Het zijn de kernwaarden die ook uitgedragen 
worden door de Laurentius Stichting waaronder onze school valt.  
 
2019-2020 
Wij werken op school vanuit kernwaarden die wij tot uiting brengen in ons 
lesprogramma. Deze kernwaarden zijn: Eigenaarschap, samen, groei, open, plezier, 
eigen en toekomstgericht. Het zijn de kernwaarden die ook uitgedragen worden door 
de Laurentius Stichting waaronder onze school valt. 
 
Pagina 8: Onder de kop ‘Burgerschap en sociale integratie’, linkerkolom 
linksonder 
 
2018-2019 
Bij dit project gaan de kinderen onderzoeksmatig en planmatig aan de slag om een  
project te bedenken en uit te voeren. Het project heeft tot doel de leefbaarheid in de 
omgeving van de school te vergroten en na te denken over duurzaamheid. In het 
afgelopen schooljaar hebben de kinderen prullenbakken rond de school geverfd om 
deze meer zichtbaar te maken 
Groep 7 zal geregeld, naast de reinigingsdienst van de gemeente, zwerfvuil  
helpen opruimen in onze schoolomgeving 
 
2019-2020   
Bij dit project gaan de kinderen onderzoeksmatig en planmatig aan de slag om een  
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project te bedenken en uit te voeren. Het project heeft tot doel de leefbaarheid in de 
omgeving van de school te vergroten en na te denken over duurzaamheid. In het 
schooljaar 2017-2018 hebben de kinderen prullenbakken rond de school geverfd om 
deze meer zichtbaar te maken. In 2018-2019 hebben de kinderen de wijk verkend en 
zelf verkeersborden ontworpen om de wijk veiliger te maken. 
Groep 7 helpt sinds dit project geregeld met het opruimen van zwerfvuil in de 
omgeving van de school.  
Groep 7 heeft in schooljaar 2018-2019 het initiatief genomen tot het meer 
gescheiden verwerken van het afval binnen de school. In alle groepen staan nu PMD 
(= Plastic verpakkingen, Metalen (blikjes) en Drinkpakken) bakken en bakken voor 
het overig afval. Papier werd al gescheiden opgehaald. 
 
 
Pagina 8: Onder de kop ‘Laurentius Stichting’, rechterkolom, midden 
 
2018-2019 
Onder de Laurentius Stichting ressorteren 27 scholen voor basis- en speciaal 
basisonderwijs, 1 praktijkschool (voortgezet speciaal onderwijs) en 1 internationale 
school. Er werken bijna 900 medewerkers samen aan het katholiek onderwijs voor 
meer dan 9000 leerlingen uit Delft, Den Haag, Lansingerland, Midden-Delfland, 
Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk. 
 
2019-2020 
Onder de Laurentius Stichting ressorteren totaal 29 scholen voor basis- en speciaal 
basisonderwijs, waaronder 1 praktijkschool (voortgezet speciaal onderwijs) en 1 
internationale school. Er werken bijna 875 leerkrachten en schoolleiders samen aan 
het katholiek onderwijs voor ongeveer 9100 leerlingen uit Delft, Den Haag, 
Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk. 
 
Toevoeging 
De visie en missie van de Laurentius Stichting zijn verwoord in het volgende gedicht:  
 
Ik groei en ik bloei 
Op mijn eigen manier 
Met oog voor de ander 
En met veel plezier 
Ik sta klaar om te delen 
Wat ik weet, wat ik kan 
En als ik iets nieuws ontdek 
Help jij me dan? 
  
Pagina 8:  rechterkolom, onderaan 
 
2018-2019 
De dagelijkse bestuursverantwoordelijkheid is in handen van het College van 
Bestuur, waarvan de voorzitter eindverantwoordelijk is. De voorzitter is mevr. S. 
Schenning. Dhr. C.J. van der Kraan is lid. 
De Raad van Toezicht, bestaande uit vijf leden, oefent het toezicht uit op de 
organisatie. 
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2019-2020 
De dagelijkse bestuursverantwoordelijkheid is in handen van het College van 
Bestuur, waarvan de voorzitter eindverantwoordelijk is. De voorzitter is mw. dr. S.P. 
(Saskia) Schenning. Dhr. drs. A.J.E. (Ton) Christophersen is lid. 
De Raad van Toezicht, bestaande uit vijf leden, oefent het toezicht uit op de 
organisatie. 
 
Pagina 9: Onder de kop ‘Laurentius Stichting’, tweede kolom, rechtsonder 
 
2018-2019 
De stichting geeft haar scholen de vrijheid en daarmee ook de verantwoordelijkheid 
om zelf invulling te geven aan de waarden waarmee de Laurentius Stichting haar 
identiteit profileert: eigenheid, groei, openheid en samen. 
 
2019-2020 
De stichting geeft haar scholen de vrijheid en daarmee ook de verantwoordelijkheid 
om zelf invulling te geven aan de waarden waarmee de Laurentius Stichting haar 
identiteit profileert: Eigenaarschap, samen, groei, open, plezier, eigen en 
toekomstgericht. 
 
Pagina 11: Onder de kop ‘Te laat komen’,  linkerkolom 
 
2018-2019 
Wilt u uw kind als het te laat op school komt (bijv. bij dokters- of tandartsbezoek), een 
briefje meegeven met daarop de reden vermeld? Mocht u al eerder weten dat uw 
kind op een bepaalde dag te laat zal komen, wilt u dit dan melden bij de leerkracht? 
Dit voorkomt onnodig bellen van onze kant, want vanaf 9 uur ’s morgens en 13.45 
uur ’s middags gaan we bij niet-gemelde afwezigheid naar huis bellen.  
Na de start van het communicatieplatform Social schools na de herfstvakantie 2018, 
kunt u dit ook digitaal bij de leerkracht melden 
 
2019-2020:  
Via Social schools, de telefoon of de website ontvangen wij graag tijdig een melding 
over ziekte of afwezigheid van uw kind.  
 
In Social Schools kunt u het volgende melden:  

• Uw kind komt later op school, bv. door een dokters- of tandartsbezoek 
• Uw kind is ziek (vóor 8.30 uur of vóór 13.15 uur) 

 
Indien uw kind afwezig is vanwege een andere reden, willen wij u vragen dit tijdig via 
een bericht in Social schools bij de leerkracht van uw kind te melden. 
Dit betreft ook een melding als uw kind gedeeltelijk of niet mee kan doen met de 
gymlessen. 
 
Als uw kind om 9.00 uur of 13.45 uur niet op school is, zullen wij telefonisch contact 
met u opnemen om te vragen naar de reden van absentie. 
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Pagina 12:  Onder de kop ‘21e eeuwse vaardigheden’, rechterkolom bovenaan 
 
2018-2019 
Bij zelfregulering gaat het om het kunnen realiseren van doelgericht en passend 
 
2019-2020 
Bij zelfregulering gaat het om het vermogen om een taak of proces doelgericht te 
kunnen voltooien en verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen handelen. Dit 
vraagt voor een kind zelfreflectie, veel oefening en goede begeleiding. 
 
Pagina 12:  Onder de kop ‘21e eeuwse vaardigheden, betreffende het 
onderwerp IPC rechterkolom onderaan  
 
2018-2019 
Na de pilot in oktober/november 2018 volgt een evaluatie waarbij ook de kinderen 
hun mening geven. Vervolgens wordt er een besluit genomen of 13 Schoolgids 2018-
2020 het IPC als een vast aanbod binnen de beide scholen wordt opgenomen. 
 
2019-2020  
Naar aanleiding van de evaluatie van het IPC project is door de teams van beide 
scholen besloten om in 2018-2019 nog andere methodes voor wereldoriëntatie te 
bekijken en uit te proberen. Vanaf 2019-2020 zullen de teams van De Regenboog en 
de Bonte Pael werken met Leskracht. 
 
Pagina 13: Onder de kop ‘Creativiteit en CmK’,  linkerkolom in het midden 
 
2018-2019 
Docenten van VAK zullen tijdens de pilot van IPC (zie vorige paragraaf) zorgdragen 
voor de creatieve inbreng. 
 
2019-2020:  
Docenten van VAK hebben tijdens de pilot van IPC (zie vorige paragraaf) samen met 
de leerkrachten zorg gedragen voor de creatieve inbreng. 
 
Pagina 14: Onder de kop ‘Plakboeken van de kleuters’ 
 
2018-2019 
Kop “Plakboeken van de kleuters’ 
In de kleutergroepen wordt gewerkt met plakboeken en tekenboeken. In deze 
plakboeken worden vele door de kleuters gemaakte plak- en knutselwerkjes geplakt. 
In de tekenboeken maken de kleuters per thema een tekening. Zo ontstaat er een 
heel leuk overzicht van de ontwikkeling van het werk van het kind gedurende deze 
kleuterperiode. 
 
2019-2020 
Plakboeken en multomappen van de kleuters 
Regelmatig krijgen de kleuters teken- en knutselwerkjes mee naar huis die ze op 
school hebben gemaakt. Een deel van de werkjes bewaart de leerkracht in een 
plakboek of multomap in de klas. Zo ontstaat er een heel leuk overzicht van de 
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ontwikkeling van het werk van het kind Aan het eind van de kleuterbouw krijgt uw 
kind dit verzamelwerk mee naar huis en mag u het houden. 
 
Pagina 15: Onder de kop ‘Overzicht leer-en vormingsgebieden’ 

 
Wijziging  

• Groep 3: Veilig Leren Lezen wordt in 2019-2020 vervangen door Lijn3. 

• Groep 4 t/m 8: Geschiedenis, aardrijkskunde, wetenschap & techniek en 
natuuronderwijs worden in 2019-2020 vervangen door de methode Leskracht. 

 
 
Pagina 16 en 17: Onder de kop ‘Overzicht leer-en vormingsgebieden’ 
  
2018-2019 
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Aardrijkskunde:   
Hiervoor wordt de methode Argus Clou gebruikt. Zelf de wereld ontdekken en 
onderzoeken, dat doen kinderen met de lesmethode Argus Clou Aardrijkskunde. 
Argus Clou is een ‘professor in alles’. Aan de hand van een authentieke bron en 
ontdekvragen daagt hij kinderen uit om anders over de wereld na 17 Schoolgids 
2018-2020 te denken. De kinderen ontrafelen mysteries, onderzoeken kijkplaten en 
ontdekken geheimen. Een jaar bestaat uit vijf aardrijkskundige thema’s. Deze 
thema’s zijn voor alle jaargroepen hetzelfde en komen dus in alle jaargroepen terug. 
Verder wordt er veel aandacht besteed aan kaartlezen vanaf groep 5.  
 
Geschiedenis :  
Met de methode Wijzer! beginnen we in groep 5. De geschiedenis is ingedeeld in tien 
vakken die in twee jaar worden behandeld. Zo komen alle tien de tijdvakken, van 
Jagers en Boeren tot en met de huidige tijd, in groep 5 en 6 aan bod. Deze 
tijdvakken komen weer terug in groep 7 en 8, maar nu worden zij verder uitgediept. 
Er worden gevarieerde opdrachten aangeboden. De leerkrachten bieden veel 
verrijkende filmpjes aan passend bij de onderwerpen.  
 
Natuuronderwijs: 
 De methode Natuurlijk stelt de levende natuur centraal, maar schenkt ook aandacht 
aan de niet-levende natuur, aan het werken met concreet materiaal en de 
samenhang daarvan. De methode is thematisch opgebouwd en besteedt veel 
aandacht aan de onderdelen techniek en het menselijk lichaam. De dienst Natuur- en 
Milieueducatie Delft biedt leskisten aan om het natuuronderwijs te verrijken. 
Regelmatig maken groepen gebruik van deze leskisten. 
 
2019-2020 
 
Toevoeging: 
 
Leskracht 
Vanaf dit schooljaar gaat het team van De Regenboog werken met Leskracht.   
We vinden het heel belangrijk dat ons onderwijs toekomstgericht is en dat de 
kinderen tegelijkertijd werken in een betekenisvolle en levensechte omgeving. Binnen 
deze omgeving  willen wij hen een aantal zaken aanleren zoals houding, 
vaardigheden, denkwijzen en basale kennis. Leskracht sluit hier heel goed bij aan. De 
kinderen leren in een coöperatieve setting met door leerkracht geleide instructies, 
uitdagende werkvormen, zelf gestelde (onderzoeks)vragen, ontwerpend leren en 
eigen ervaringen.  
Bij Leskracht werken de kinderen aan projecten die aansluiten bij de ontwikkeling van 
de kinderen. Omdat er niet één beste werkwijze is voor alle kinderen zijn de digitale 
en tastbare leeromgevingen ingericht als “ruime gereedschapskisten” waaruit 
leerkrachten en de kinderen kunnen kiezen uit verschillende tools.  
De kinderen krijgen op deze manier verantwoording en autonomie. Ze leren zelf 
keuzes te maken. Dit heeft een positieve impact op de motivatie van de kinderen en 
het stimuleert  de talentontwikkeling.  
De kinderen werken gedurende een project met de “educatiecirkel”. Deze cirkel geeft 
weer hoe kinderen de leercirkel, op de kleurvolgorde van de 
regenboog, doorlopen. Ieder project wordt afgesloten met een presentatie waarin 
het antwoord op de eerder gestelde onderzoeksvraag wordt uitgelegd. Bij de evaluatie 
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worden persoonlijke leerpunten benoemd, die meegenomen worden als 
leerdoel of aandachtspunt in een volgend project. Kinderen worden aangespoord om 
kritisch te denken, zelfstandig op zoek te gaan naar informatie, vragen te stellen en 
vaardigheden te ontwikkelen die binnen alle (leer)gebieden van belang zijn. 
In groep 4 t/m 6 wordt gewerkt met de Regenboog Wereldkist. In groep 6 t/m 8 wordt 
gewerkt met de Spectrumbox. 
Via www.leskracht.nl kunt u meer informatie vinden over Leskracht. 
 
 

 
 
 
Pagina 23: Onder de kop ‘Bijzondere activiteiten’,  linkerkolom, onderaan 
 
2018-2019 
Gitaarlessen/streetdancelessen/sport: Tegen een redelijke vergoeding is het voor 
kinderen mogelijk om gitaarlessen en streetdancelessen te volgen. Deze lessen zijn 
tussen de middag of na schooltijd in of bij De Regenboog. Door de leerkracht 
bewegingsonderwijs worden er naschoolse sportactiviteiten geboden, bv. enkele 
trainingen basketbal. 
 
2019-2020 

http://www.leskracht.nl/
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Door de leerkracht bewegingsonderwijs worden er geregeld naschoolse 
sportactiviteiten geboden, bv. enkele trainingen basketbal. 
Na schooltijd kunnen er, indien het aanbod er is, tegen een redelijke vergoeding 
sport- en/of muzieklessen gevolgd worden. Dit kan ook op particulier initiatief zijn. 
 
Pagina 34: Onder de kop ‘CITO-score’, onderaan de pagina 
Toevoeging aan de grafiek 
Centrale Eindtoets 533,7 
Nadat het resultaat van de CITO Eindtoets meerdere jaren boven het landelijk 
gemiddelde was, hebben wij dit in schooljaar 2018-2019 niet behaald. De score van 
533.7 duidt op een onvoldoende ten opzichte van een landelijk gemiddelde van 536.1  
De ontwikkeling van de leerlingen wordt vanaf groep 1 gevolgd en binnen ons 
onderwijs is specifiek geanticipeerd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen in 
deze groep. De inspectie beoordeelt de leerresultaten op basis van de leerresultaten 
van de leerlingen in leerjaar 8 van de afgelopen 3 jaar (cohorten). Wij verwachten in 
2019-2020 weer aan de landelijk gemiddelde opbrengsten te voldoen. 
 
Pagina 38: Onder de kop “Ouders – overige informele contacten, linkerkolom 
midden  
 
2018-2019 

- Via de nieuwsbrief. In 2018-2019 zal deze vorm van informatievoorziening 
overgenomen worden in Social Schools. 
 

 2019-2020 
Via de Nieuwsbrief die u maandelijks toegestuurd krijgt via Social Schools. 
 
Pagina 41: Onder de kop ‘Tussenschoolse opvang’, rechtsboven 
 
2018-2019 
We verwachten van de kinderen bij de tussenschoolse opvang, dat zij zich aan de 
gestelde regels houden. Als de begeleiders ongeoorloofd gedrag constateren, of als 
kinderen regelmatig weigeren te gehoorzamen, dan houdt de school zich het recht 
voor deze kinderen gedurende een periode de tussenschoolse opvang te weigeren. 
Indien het ongeoorloofde gedrag aanhoudt, behoudt de school zich het recht voor de 
tussenschoolse opvang geheel niet meer toe te staan voor het betreffende kind. 
 
2019-2020 
Toevoeging: 
Het niet kunnen omgaan met bepaalde prikkels veroorzaakt soms bij een kind 
grensoverschrijdend gedrag. Dit kan zich uiten in agressief gedrag naar 
medeleerlingen, het bewust overschrijden van de regels of uitermate onbeleefd gedrag 
naar de vrijwilligers. Dit gedrag vraagt om een reflectie met het kind om te voorkomen 
dat dit gedrag zich herhaalt. Daarom gaat na een dergelijk negatief gedrag de 
overblijfvrijwilliger in gesprek met het kind en volgt er een mondelinge waarschuwing. 
Helaas gebeurt het soms dat het kind zich vervolgens weer niet aan de regels kan 
houden. Dan hanteren we het systeem met gele en rode kaarten.  
We hanteren de volgende stappen wanneer er sprake is van grensoverschrijdend 
gedrag:  
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•De vrijwilliger gaat in gesprek met het kind en geeft een serieuze waarschuwing. Zij 
legt hierbij uit dat dit gedrag bij herhaling een gele kaart oplevert. Indien nodig wordt 
er ook een time-out gegeven. Dit houdt in dat het kind voor 5 min. naar een rustige 
plek gaat. De vrijwilliger gaat hierna opnieuw in gesprek om te kunnen beoordelen of 
het kind begrepen heeft waarom hij/zij een waarschuwing heeft gehad.  
•Bij herhaling van het gedrag wordt een gele kaart uitgedeeld. Dit gebeurt in overleg 
met de aanwezige pedagogisch medewerkster. De pedagogisch medewerkster gaat 
na het geven van de kaart in gesprek met het kind.  
•De leerkracht en een directielid van de school worden hierover in het kort 
geïnformeerd.  
•De pedagogisch medewerkster informeert ouders telefonisch over het uitdelen van de 
gele kaart.  
•Er gaat eveneens een briefje mee naar huis. Het briefje zien wij graag ondertekend 
door een van de ouders z.s.m. en uiterlijk de volgende overblijfbeurt retour. Het is de 
bedoeling dat het briefje door het kind bij een van de pedagogisch medewerksters of 
vrijwilligers ingeleverd wordt. Op dat moment kan er namelijk nogmaals besproken 
worden hoe wij ons tijdens het overblijven gedragen. Het gebeuren is dan afgehandeld. 
Wij gaan er dan vanuit dat het grensoverschrijdend gedrag zich niet meer herhaalt.  
•Helaas zijn er situaties waarbij bovenstaand niet voldoende is. Dan herhaalt het 
stappenplan zich. Het kan dus voorkomen dat er wederom een gele kaart uitgedeeld 
moet worden.   
•Na 2 gele kaarten wordt bij het volgende wangedrag een rode kaart gegeven. Bij een 
rode kaart wordt met ingang van de volgende dag het overblijven voor een week 
ontzegd. De rode kaart zal u als ouder wellicht overvallen. U en het kind zijn hier wel 
enigszins op voorbereid doordat er al twee gele kaarten zijn uitgedeeld.   
•Acht weken na de datum waarop een gele kaart werd geregistreerd (vakanties niet 
meegerekend), vervalt de kaart.  
•In bijzondere gevallen kan er een uitzondering gemaakt worden en kan er een gele of 
rode kaart uitgedeeld worden zonder waarschuwing vooraf. Het gaat dan om voor 
kinderen extreem agressief gedrag.  
We hopen dat deze aanpak de kinderen stimuleert om het juiste gedrag te vertonen.  
 
 
Algemene toevoegingen (voorheen onderdeel jaarverslagen): 
 
Korte terugblik op het schooljaar 2018-2019  
De Regenboog heeft zich in het afgelopen schooljaar op diverse punten ontwikkeld.   

• Er zijn diverse samensmeltingsactiviteiten geweest 
met het team van basisschool de Bonte Pael. Deze 
samensmeltingsactiviteiten hebben bijgedragen aan 
een positieve onderlinge sfeer.  
Tijdens 5 studiedagen, samen met het team van de 
Bonte Pael, hebben 
beide teams een gezamenlijke missie en visie 
geformuleerd voor de komende 4 jaar. De gezamenlijke 

visie en missie is verwoord in een gezamenlijk gedichtje wat richting geeft aan ons 
onderwijs: 
 

Ik hoor erbij, ik ben okee 
Op school voel ik me fijn 
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Ik wil graag leren en doe mee 
Een kanjer wil ik zijn! 

 
Een leven leren start al hier 

En fouten maken mag 
Ik groei en bloei op mijn manier 

Ontdek mijn eigen kracht 
 

Al heb ik iets nog nooit gedaan 
Ik geloof dat ik het kan 

Geef mij je hand, kom naast me staan 
Wij maken er wat van!        

 

Er zijn tijdens deze studiedagen 5 leerteams gevormd met de thema’s:  
sociale veiligheid en respect, (zelf)vertrouwen, samenwerking en growth mindset, 
eigenaarschap en betrokkenheid, innovatief en flexibel en kwaliteit.  
Er hebben het afgelopen schooljaar diverse proeftuintjes plaatsgevonden. Er zijn 
onder andere proeftuintjes geweest rondom groepsdoorbroken werken, binnenkomst 
met rustgevende muziek en de methode ‘Fit en vaardig’.  
 
 

• De kleuterleerkrachten hebben zich verdiept in het ontwerpen van een 
beredeneerd aanbod en een rijke leeromgeving. Er is ook hier veel samengewerkt 
met de Bonte Pael om daar waar mogelijk al tot één werkwijze te komen.  

• De midden- en bovenbouw heeft zich verder verdiept in roosterplanning. De 
leerkrachten analyseren de (cito)toetsen en aan de hand daarvan plannen ze in 
hun rooster welke kinderen tijdens welke lessen en op welke leerstofonderdelen 
extra aandacht nodig hebben of juist met moeilijkere lesstof aan de slag kunnen 
gaan.  

• De directie heeft zich het afgelopen schooljaar kunnen herregistreren bij het 
Schoolleidersregister PO.   

• Er is scholing gevolgd o.a. op het gebied van ICT, 
de Kanjertraining,  bedrijfshulpverlening en EHBO, toekomstgericht 
onderwijs, rekenonderwijs en waarderend leiderschap (directie).  
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Vakanties en studiedagen 2019-2020 (zie ook website en 
ouderkalender) 
 

Dinsdag 1 oktober  
Woensdag 30 oktober  
 Donderdagmiddag 28 november  

Vrijdagmiddag 20 december  
Maandag 6 januari  
Woensdag 19 februari  
Vrijdagmiddag 21 februari 
Donderdag 25 juni 

Vrijdag 17 juli  
 

Herfstvakantie:maandag 21 oktober t/m vrijdag 25  oktober  
Kerstvakantie:vrijdagmiddag 20 december om 12.00 uur   

t/m maandag 6 januari   
Voorjaarsvakantie:vrijdagmiddag 21 februari om 12.00 uur   

t/m vrijdag 28 februari  
Pasen:10 april t/m 13 april   
Meivakantie: maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei  
Hemelvaart:donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei  
Tweede Pinksterdag:maandag 1 juni   
Zomervakantie:vrijdag 17 juli t/m 28  augustus  
  
 


