


Onderwijs van betekenis
Op De Komeet geven we onderwijs met aspecten 

van Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). In 
OGO gaan we er vanuit dat kinderen van elkaar 

verschillen. We streven naar een aanbod dat past 

bij de ontwikkeling van elk individueel kind en dat 

recht doet aan zijn of haar capaciteiten. 

Leren is ook een sociaal gebeuren. 
Je leert met en van elkaar.
Ons motto is: Alles eruit halen wat erin zit.

Betekenisvolle activiteiten:  
kinderen werken aan thema’s die 
betekenis voor ze hebben. De eigen 
inbreng van kinderen (‘Wat willen 
wij leren?’) is daarbij belangrijk.

‘Nieuwsgierig, emotioneel vrij en 

zelfvertrouwen’

Het gaat in ons onderwijs niet alleen 

om ‘leerdoelen’, maar om de totale 

ontwikkeling van de identiteit van 

kinderen.

Zó werken we op De Komeet
Onze leerkrachten bepalen de 
leerdoelen, de kinderen hebben 
inbreng in de keuze en vorm van de 
activiteiten. U herkent deze werkwijze 
in bijvoorbeeld de themahoeken, de 
aankleding van de groep, excursies, 
presentaties, tentoonstellingen en 
zelfgemaakte teksten. Door het 
geven van verantwoordelijkheid is de 
betrokkenheid van kinderen bij hun 
eigen leerproces groot.



Peuterspelen De Komeet en basis-
school De Komeet werken intensief 
samen: het pedagogisch klimaat, 
thema’s, activiteiten en feesten 
worden zo veel mogelijk gezamen
lijk afgestemd. Peuterspelen is er 
voor kinderen van 2 tot 4 jaar. 

Op de peuterspeelzaal en bij het 
peuterspelen staan ontwikkelings
stimulering en samen spelen 
centraal. Kinderen worden optimaal 
voorbereid om in te stromen in het 
basisonderwijs van De Komeet.

Begeleidende rol van leerkracht: 

de leerkracht staat tussen de  

kinderen en boven de stof.

De Komeet is een Integraal Kindcentrum 

•  Openingstijden van 7.00 tot 18.30 uur; 

ideaal voor werkende ouders 

•  Er wordt veel gebruik gemaakt van de voor 

en naschoolse opvang

•  Breed naschools aanbod gericht op cultuur: 

o.a. muziek, dans en yoga 

• Inpandige peuterspeelzaal 

•  Logopedie, kinderfysiotherapie,  

GGD en SMW 



Kennismaken en inschrijven
Wilt u kennismaken met het succesvolle 

onderwijsprofiel van De Komeet? Wij geven 

u graag een rondleiding en kunnen u meer

vertellen over het ontwikkelingsgerichte

onderwijs op De Komeet.

Contact

Bovenbouw
Jupiterstraat 141
1562 WP Krommenie
tel: 075-6283240

Nico Beugeling
n.beugeling@zaanprimair.nl (directeur)

Onderbouw
Neptunuslaan 1
1562 XT Krommenie
tel: 075-6216200

Eveline de Vries
ev.devries@zaanprimair.nl (adjunctdirecteur)


