
 
 

 

 

 

 
Zaandam, 31 maart 2022 
Onderwerp: Informatie onderwijs/kinderopvang Oekraïense vluchtelingen  
 
 
Beste ouder(s)/verzorgers,  
 
Van harte welkom in Zaanstad. We willen u met deze brief informeren over het onderwijs en de 
kinderopvang in onze gemeente en de wijze waarop uw kind(eren) daarvan gebruik kunnen maken. 
 
Het Nederlandse onderwijssysteem is anders dan in de Oekraïne.  
 
• Kinderen van 2-4 jaar kunnen naar de voorschoolse opvang.  
• Kinderen van 4-12 jaar gaan naar het basisonderwijs.  
• Jongeren van 13-16/17/18 jaar gaan naar het voortgezet onderwijs.  
 
Leerlingen die nieuw zijn in Nederland gaan naar speciale scholen voor onderwijs aan nieuwkomers. 
In Zaanstad is dat De Kernschool. We hebben een extra locatie ingericht voor het verzorgen van 
onderwijs aan de Oekraïense kinderen. Deze extra noodlocatie is gevestigd op de Panneroodstraat 3 
in Zaandam. U kunt hier terecht met uw kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar.  
 
Inschrijven school en kinderopvang 
 
Op maandag 4 april kunt u uw kind(eren) inschrijven voor onderwijs of kinderopvang op de 
Panneroodstraat 3 te Zaandam. Wij zijn op maandag 4 april geopend van 09.00 tot 15.00 uur, de 
kinderopvang is aanwezig van 09.00 tot 12.00 uur. De inschrijving duurt ongeveer drie kwartier. U 
kunt deze dag ook rondgeleid worden in het gebouw, om te zien waar uw kind(eren) op school 
komen.  
 
Mocht u maandag niet kunnen komen om uw kind(eren) in te schrijven, dan is er op woensdag 6 
april een extra inschrijfmoment bij de noodopvanglocatie Taets op het Hembrugterrein in Zaandam. 
Het inschrijven kan van 12.30 tot 15.30 uur. Medewerkers van de Kernschool verzorgen de 
inschrijving bij u op locatie.  
 
Een dag na de inschrijving kan uw kind naar school. Op de volgende dagen wordt er onderwijs 
verzorgd: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur. De kinderopvang is geopend op maandag, 
dinsdag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. 
 
Wat neemt u mee naar de inschrijving? 
 

 Een ID/paspoort van de ouder(s) en van de kinderen die worden ingeschreven. Als u van 
uw kinderen een BSN heeft dan ontvangen wij dat ook graag.  

 Het is fijn als u een contactpersoon of tolk meeneemt die voor u kan vertalen.  

Hoe komt u bij de kernschool?  
 Vraag bij de noodopvanglocatie of het gezin waar u verblijft of ze u kunnen helpen met 

vervoer. 



 
 

 

Mailadressen voor kinderopvang en onderwijs 
 
Het is prettig als u via de mail laat weten hoe laat u komt op maandag om uw kind(eren) in te 
schrijven.  
Voor kinderopvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar, stuur een mail aan info@babino.nl  
Voor onderwijs voor kinderen van 4 tot 12 jaar, stuur een mail aan info@kernschool.nl   
 
Heeft u kinderen in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar, dan kunt u zich aanmelden voor de Internationale 
Schakelklas, via: a.hoek@isk-zaanstad.nl.  
 
Heeft u meer informatie nodig? Laat het ons weten, wij helpen u graag!  
 
Met vriendelijke groet, 
 
team Kernschool-locatie Panneroodstraat 
 


