
Praktische informatie
Schooljaar 2021-2022

TE LAAT  > BELLEN NAAR 070 - 3948994

Als u weet dat uw zoon/dochter te laat komt vragen wij u te bellen naar de administratie.

Uw kind mist veel als het te laat komt. Als uw kind vaak te laat komt, wordt u uitgenodigd  

voor een gesprek. Komt hij/zij dan nog steeds te laat, dan melden wij dat bij de 

leerplichtambtenaar.

ZIEKTE   > PARRO BERICHT NAAR ‘AFWEZIG MELDEN COR EMOUS’.

Wanneer uw kind niet op school kan komen, wilt u dan voor 8.45 uur via Parro een bericht  

sturen naar ‘Afwezig Melden Cor Emous’. Indien uw kind zonder bericht afwezig is, belt  

de school naar huis. Als uw kind met het busje komt, bel dan ook tijdig de vervoerder.  

U belt ook naar de vervoerder als uw kind weer beter is.

BEZOEK AAN DE DOKTER

Afspraken met doktoren, fysiotherapeuten, ziekenhuis, tandarts, etc. moet u zoveel mogelijk  

buiten schooltijd plannen. Als dat niet kan, dan graag doorgeven aan de groepsleerkracht.

VERZUIM

Op school wordt het verzuim van de leerlingen nauwkeurig bijgehouden.  

De school is verplicht om ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.

WIE IS WIE? 

DIRECTEUR Ingrid Okhuijsen 

TEAMLEIDER Paulien van Katwijk  

ADMINISTRATIE coremousschool@viertaal.nl 

Cor Emousschool, Van Ruysbroekstraat 5, 2531 TG  Den Haag  

T 070 – 3948994  E coremousschool@viertaal.nl  |  www.cor-emousschool.nl 
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Jaarplanning & Schooltijden
Schooljaar 2021-2022

SCHOOLTIJDEN

Maandag, dinsdag,  

donderdag en vrijdag 

van 8.45 uur tot 15.00 uur

Woensdag 

van 8.45-12.15 uur

Cor Emousschool

Cor Emousschool, Van Ruysbroekstraat 5, 2531 TG  Den Haag  

T 070 – 3948994  E coremousschool@viertaal.nl  |  www.cor-emousschool.nl 

START SCHOOLJAAR 

1e schooldag  maandag 30 augustus 2021  

VAKANTIES

Prinsjesdag  dinsdag 21 september 2021 

Herfstvakantie maandag 18 t/m vrijdag 22 okt. 2021 

Kerstvakantie  maandag 27 december 2021 

 t/m vrijdag 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie   maandag 28 februari t/m  

vrijdag 4 maart 2022

Goede Vrijdag  vrijdag 15 april 2022 

Tweede paasdag  maandag 18 april 2022 

Meivakantie   maandag 25 april t/m 

 vrijdag 6 mei 2022 

Hemelvaart  donderdag 26 t/m vrijdag 27 mei 2022  

Tweede pinksterdag  maandag 6 juni 2022 

Zomervakantie  maandag 11 juli t/m 

 vrijdag 19 augustus 2022

STUDIE(MID)DAGEN

Hele dag vrij

Maandag 20 sept. 2021

Vrijdag 12 nov. 2021

Donderdag 17 maart 2022

Dinsdag 7 juni 2022

Vrijdag 8 juli 2022

Vanaf 12.15 uur vrij

Donderdag 11 nov. 2021

Vrijdag 3 dec. 2021

Maandag 24 jan. 2022

Donderdag 14 april 2022

VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES

Wilt u extra verlof voor uw kind, dan moet u 

altijd toestemming vragen aan de directie.  

Op onze website www.cor-emousschool.nl kunt 

u de verlofregels lezen.

 

Andere
 zi

jd
e

te laat

ziekte

verzuim

wie is wie?


