
IKC CADANS
Basisschool & kinderopvang

Basisschool en kinderopvang volledig geintegreerd, 
afgestemd op het bioritme van kinderen.

LEREN BEWEEGT ONS, 
BEWEEG JIJ MET ONS MEE?
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Leren beweegt 
ons, beweeg jij 
met ons mee? Geen onderscheid meer tussen onderwijs, kinderopvang en BSO. 

Waar van het begin tot  het einde gekeken wordt naar de behoefte, 
het natuurlijke (bio)ritme en de ontwikkelkansen van ieder kind 
en daar ook op ingespeeld wordt. Een mentor voor meerdere jaren. 
Waar het niet alleen gaat om cognitieve vaardigheden, maar ook 
om het ontwikkelen van zelfvertrouwen, aanpassingsvermogen 
en veerkracht, want daarmee kun je als kind alles aan - ook het 
onbekende. 

Vrijheid voor het gezin
Waar je als ouder niet begrensd wordt door het onderwijssysteem, 
maar juist meer vrijheid ervaart. Vrijheid doordat je als ouders 3 
weken per jaar zelf kunt bepalen wanneer je op vakantie gaat met 
je kind(eren), doordat je kind(eren) ook echt vrij zijn als ze thuis-
komen van het Integrale Kindcentrum (IKC). Geen zorgen meer 
over zwemlessen, sportlessen of gezonde voeding. Want dat is al-
lemaal geregeld op het IKC. Als dat geen gevoel van vrijheid geeft?

Dit is onze missie, van IKC Cadans. Past dit bij wat jij wenst voor jouw 
kind en gezin? Lees dan verder. 

Wat zou het mooi zijn als kinderen  
op één plek terecht kunnen vanaf 
hun eerste levensjaar tot aan hun 
dertiende. 

Onze
Missie
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Wie zijn 
wij?

Onze initiatiefgroep bestaat uit  
ervaren experts uit het onderwijs  
en kinderopvang. Op onze website 
stellen we ons graag aan je voor. 
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Wat je 
kunt ver-
wachten
IKC Cadans = anders  
georganiseerd
Een Integraal Kind Centrum (IKC) is een 
plek waar iedereen samenwerkt vanuit één 
visie, één team en één plan. Bij IKC Cadans 
volgen peuters, kleuters en kinderen tot 13 
jaar één doorgaande ontwikkellijn. 

•  Wij brengen de wereld van kinderop-
vang en basisschool samen in 1 IKC. 

•  We zijn een nieuwe organisatie en 
daarmee niet gebonden aan historische 
keuzes, die kunnen knellen of vertragen. 
De kinderopvang en het onderwijs orga-
niseren we toekomstgericht

•  Ons uitgangspunt is persoonlijke aan-
dacht voor ieder kind. Zo krijgt ieder kind 
een mentor voor meerdere jaren en een 
plaats in een vaste kleine basisgroep

Dagindeling = bioritme 

· 0 t/m 4 jaar
Voor het kunnen realiseren van een volle-
dig Integraal Kind Centrum vanaf 0 jaar tot 
13 jaar zijn faciliteiten nodig. Per locatie on-
derzoeken we de mogelijkheden; is er huis-
vesting beschikbaar of te organiseren? En 
kunnen we de dagopvang voor 0 tot 4 jaar 
het beste in eigen beheer uitvoeren of juist 
samenwerken met een kwalitatief goede 
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Het onderwijs op IKC Cadans

Onderwijs op maat
Bij IKC Cadans werken we in units. De 
kinderen uit één unit zijn verdeeld in 
basisgroepen van maximaal 20 leerlingen 
met een eigen mentor. Elke dag begint en 
eindigt in deze basisgroep. Binnen de unit 
krijgt jouw kind les op zijn of haar eigen 
niveau bij taal, rekenen en Engels. We gaan 
op zoek naar het naastgelegen ontwikkel-
niveau van je kind. Waarom? Wanneer de 
leerstof te snel gaat haakt je kind af, of 
wanneer je kind het al weet. Dit helpt jouw 
kind de aandacht erbij te houden en suc-
cesjes te ervaren bij eigen mijlpalen. 

kinderopvang organisatie uit de buurt. 
We maken dan goede afspraken over het 
bioritme, de doorgaande ontwikkellijn en 
warme overdracht bij 2, 3 of 4 jaar. Actuele 
informatie is te vinden op onze website.

· 4 t/m 13 jaar
Bij IKC Cadans hebben we het onderwijs 
en de kinderopvang anders georganiseerd. 
Door onderwijs en opvang volledig te 
integreren sluit het programma aan bij het 
bioritme van kinderen. Doordat alle kinde-
ren vanaf 4 jaar op maandag, dinsdag en 
donderdag tot tenminste 17.00 uur in het 
Kindcentrum zijn, is er meer tijd om onder-
wijs, sport, zwemles, spel en activiteiten 

af te wisselen. Uit onderzoek blijkt dat het 
aansluiten bij het bioritme van kinderen, 
niet alleen zorgt voor betere (leer)pres-
taties, maar vooral dat leren (nog) leuker 
wordt en blijft. Laat dit nu net nodig zijn 
om nieuwsgierig te blijven en uitdagingen 
aan te gaan. Van leren voor een ‘cijfer’ en 
het wel/niet goed zijn in toetsen maken, 
naar intrinsieke motivatie. Een goede basis 
voor een kansrijk leven. 

'Kinderen  
laten zich qua  
ontwikkeling 
immers niet  
‘vangen’ in één 
groep.'

Kinderen laten zich qua ontwikkeling 
immers niet ‘vangen’ in één groep, het ene 
kind is al ergens halverwege groep 2 toe 
aan lezen, terwijl het andere kind hier in 
groep 3 klaar voor is.

We kennen 4 units: Unit 0: 0-4 jaar, Unit 1: 
3-6 jaar, Unit 2: 6-9 jaar en Unit 3: 9-13 jaar. 
We verwachten Unit 0 in de toekomst uit te 
breiden voor baby's en dreumessen. 
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Ons Motto:

We willen kinderen 
vertrouwen geven in de 
toekomst met kennis, 

vaardigheden, talent- & 
persoonsontwikkeling
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'We vinden het 
belangrijk dat 
jouw kind leert 
omdat hij of zij 
dit leuk vindt  
en niet alleen 
omdat het moet'

Sterke basis
In de ochtend staan bij IKC Cadans de 
basisvakken rekenen, taal en Engels 
centraal. Kinderen werken bij ons aan de 
basisvakken in kleine niveaugroepen. 
Daarnaast leren we op IKC Cadans ook veel 
door (buiten) te bewegen. We vinden het 
namelijk belangrijk dat jouw kind leert, 
omdat hij of zij dit leuk vindt en niet omdat 
het moet.

Projectonderwijs
Tijdens de projectdagen op maandag, 
dinsdag en donderdag gaat jouw kind ’s 
middags aan de slag met een project. In 
deze projecten komen meerdere vakken 
samen. Denk aan geschiedenis, aardrijks-
kunde, taal, rekenen, mens en natuur, 
techniek, ICT, koken en expressie. Ook 
komt wat de kinderen 's ochtends hebben 
geleerd 's middags terug. Op die manier 
krijgt de eerdere lesstof meer betekenis en 
onthouden kinderen het beter. De projecten 
zijn zo ‘echt’ mogelijk en sluiten aan bij 
het dagelijkse leven van de leerlingen. Op 
die manier snapt jouw kind beter wat de 
toegevoegde waarde is van wat hij of zij ’s 
ochtends geleerd heeft. 

Deze aanpak vergroot de nieuwsgierigheid 
en motivatie om te leren bij kinderen. Een 
ander voordeel van projectonderwijs is dat 
je veel gebruik kan maken van verschillen-
de werkvormen. Een video, een vlog, een 
foto, een kijkdoos, kleiwerk, zang, rijm zijn 
voorbeelden van werkvormen. Je kind kan 
zijn of haar interesses en talenten laten 
zien in de wijze die bij hem of haar past 
en die aansluit bij het project. Vervolgens 

wordt dit opgenomen in het portfolio van 
je kind. 

Bewegend leren
Leren beweegt ons! Niet verwonderlijk dus 
dat wij geloven dat leren en plezier maken 
heel goed samengaan. En wat is er nu leu-
ker dan buiten spelen met je vriendjes en 
vriendinnetjes? Tijdens het buiten spelen 
herhalen we de lesstof spelenderwijs met 
behulp van leuke activiteiten. Goed voor 
het lichaam, zelfvertrouwen en zelfs de 
hersenen, blijkt uit onderzoek. Het con-
centratievermogen en de taakgerichtheid 
van je kind blijken toe te nemen door te 
bewegen.

Persoonlijke ontwikkeling
Iedere dag start en eindigt je kind in de 
basisgroep. Tijdens deze vaste momenten 
is er ruimte voor levenslessen, waarden en 
normen, zelfreflectie en mindfullness. Het 
doel van deze lessen is om je kind zelfin-
zicht, zelfvertrouwen, aanpassingsvermo-
gen en veerkracht te laten ontwikkelen, 
want daarmee kun je alles aan - ook het 
onbekende.
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07:30 - 08:30 17:00 - 18:3008:30 - 17:00

07:30 - 08:30 17:00 - 18:3008:30 - 17:00

07:30 - 08:30 12:30 - 18:3008:30 - 12:30

12:30 - 18:30

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag 08:30 - 12:30

07:30 - 08:30 17:00 - 18:3008:30 - 17:00

07:30 - 08:30

Vakantie 
ma-vr 07:30 - 18:30

Openingstijden IKC Cadans

Het dagprogramma van IKC Cadans 
bestaat uit keuze en vaste onderdelen. 
Inspannende en ontspannende activiteiten 
wisselen elkaar af en zijn gebaseerd op het 
bioritme.

Vaste onderdelen (oranje en lichtgroen)
•  Tussen 08.30 en 18.30 uur op maandag, 

dinsdag en donderdag zijn onderwijs 
en kinderopvang geintegreerd; 5,25 uur 
onderwijs en 4,25 uur kinderopvang. 
Vanaf 17.00 uur kunnen kinderen uit-
stromen (oranje) of tot 18.30 uur blijven 
(lichtgroen). 

•  Op woensdag en vrijdag is het vaste 
deel tot 12.30 uur (oranje); 4,0 uur on-
derwijs. 

 
Keuze onderdelen kinderopvang (groen)
•  Voorschoolse opvang (VSO) dagelijks 

tussen 7:30 en 8:30 uur in de school- 
weken.

•  Tussenschoolse opvang (TSO) van  
0,5 uur op maandag, dinsdag en  
donderdag.

•  Op woensdag en vrijdag worden extra 
activteiten aangeboden bij de BSO tot 
18.30 uur. 

•  Dagelijks tussen 7:30 en 18:30 uur in de 
schoolvakanties.

Bijzonderheden
• 51 weken open van 7.30 tot 18.30 uur.
•  1 week gesloten tussen kerst- en  

nieuwjaar. 
•  3 weken per jaar zelf bepalen wanneer 

je op vakantie gaat met je gezin.
•  Geen sluitingsdagen vanwege studieda-

gen. Bij het plannen van onze bijscho-
ling houden we rekening met kinderen 
en ouders. 

IKC Cadans-dag

Inspannende en 
ontspannende 

activiteiten wisselen 
elkaar af en zijn 

gebaseerd op het 
bioritme
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Wat zijn de kosten?

Maakt zoveel persoonlijke aandacht, kleine 
basisgroepen en intensief projectonder-
wijs jullie IKC niet heel kostbaar? Nee, door 
het anders te organiseren kunnen we meer 
service aanbieden tegen vergelijkbare 
tarieven van andere scholen en kinderop-
vangorganisaties.

Onderwijs
We zijn dan ook geen particuliere school, 
maar een publiek bekostigde school.
•  Er is een vrijwillige onderwijsbijdrage, 

waarvan de hoogte jaarlijks wordt vast-
gesteld door ouders en personeel in de 
medezeggenschapsraad (MR).

•  We organiseren TussenSchoolse Opvang 
(TSO) onder lunchtijd. Hiervoor geldt 
een ouderbijdrage.

Kinderopvang
Omdat we het belangrijk vinden dat ons 
IKC aansluit bij het bioritme hebben 
we kinderopvang en onderwijs volledig 
geïntegreerd op maandag, dinsdag en 
donderdag. Op deze manier kunnen we 
tevens iedere leerling van IKC Cadans een 
BSO plaats garanderen. Daarnaast willen 
wij, ondanks de extra services en activi-
teiten die we aanbieden, een vergelijkbaar 
tarief aanbieden ten opzichte van andere 
opvangorganisaties. Extra activiteiten zijn 
o.a. zwemles (vanaf 5 jaar), avondeten, 
zomerkamp, excursies, uitstapjes, etc. 

Voor zowel onze kinderopvang als BSO kun 
je kinderopvangtoeslag aanvragen. 

Actuele informatie over onze tarieven vind je  
op onze website. 

De 3 
meest 
gestelde
vragen!

Hoe gaan peuters en kleuters 
om met de lange dagen?

Wij krijgen vaak de vraag hoe peuters en 
kleuters omgaan met de langere dagen 
op maandag, dinsdag en donderdag. Wij 
merken dat dat juist heel goed gaat, omdat 
we dankzij de langere dagen goed kunnen 
aansluiten bij het bioritme en concentra-
tievermogen van jouw kindje. Inspanning 
en ontspanning wisselen elkaar af gedu-
rende de dag, zoals rusten na de lunch, en 
de afwisseling tussen theorie en praktijk. 
Voor jouw kind voelt dat heel natuurlijk en 
vrij.

Hoe is de aansluiting  
met de middelbare school?

Doordat de kinderen op IKC Cadans al 
gewend zijn aan andere docenten/experts 
voor verschillende vakken, ze een goede 
algemene ontwikkeling hebben door het 
projectonderwijs en al veel aandacht is 
geweest voor toekomstgerichte vaardighe-
den zoals plannen, organiseren, discussi-
eren, presenteren en sociale vaardigheden 
zijn zij helemaal klaar voor de middelbare 
school.

Bepalen van het eindniveau
We maken gebruik van portfolio's waardoor 
we de gehele ontwikkeling van het kind 
goed kunnen volgen en in beeld brengen. 
Daarnaast maken we gebruik van de adap-
tieve DIA-toets. Deze wordt tevens gebruikt 
als eindtoets. Alle gegevens tezamen bepa-
len het uitstroomniveau van het kind.

2.

3.1.
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IKC 
CADANS
in het kort

Toekomstgericht onderwijs

    Uitstekende basis (taal, rekenen en 
Engels)

    State of the art & toekomstgericht  
onderwijs

     Ieder kind en ouder een vast aan-
spreekpunt voor meerdere jaren,  
de mentor

   Persoonlijk leerplan en portfolio,

    Veel aandacht voor buiten onderwijs, 
sport & bewegen

Service voor het gezin

    Ouders worden ontzorgd;
 •  dagelijks een gezonde lunch en  

tussendoortjes
 • dagelijks buiten, beweging en sport
 • zwemles (vanaf 5 jaar)
 • huiswerk maken we op het IKC
 • dinerservice

    3 weken per jaar zelf bepalen wanneer 
je op vakantie gaat

    Aandacht voor levenshouding en posi-
tieve psychologie (levensslim, EQ)

   Dagindeling op basis van het bioritme 

   Talentontwikkeling 

    Onderwijs op maat dankzij niveaug-
roepen en unitonderwijs

     Projectonderwijs in een team van va-
kexperts volgens een bewezen succes-
vol concept; de Noordwijkse Methode

    Ruime openingstijden (7.30 – 18.30 uur, 
51 weken) 

    Keuze op woensdag en vrijdag voor 
extra BSO activiteiten (o.a. leren 
programmeren, cultuur aanbod met 
lokale partners – muziek, dans, kunst, 
theater) 



We organiseren regelmatig bijeenkomsten 
en speelochtenden om elkaar beter te leren 
kennen. Een persoonlijk kennismakings-
gesprek kan natuurlijk ook. 

•  IKC Cadans Barendrecht 
(vanaf aug 2022)  
Olmenwede 1, Barendrecht

•   IKC Cadans Berkel  
(vanaf aug 2022) 
 Westersingel 2, Berkel

•  IKC Cadans Weesp  
 (vanaf aug 2023)
 Weespersluis, Locatie volgt

Meer weten?

Onze locaties

www.cadans.nl


