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Inleiding 
 
Ons pedagogisch beleidsplan vormt het uitgangspunt voor de manier waarop wij dagelijks met de 
kinderen omgaan. Hierin laten we zien hoe wij werken met de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd. 
Het uitgangspunt van ons pedagogisch beleidsplan zijn de doelen van Marianne Riksen Walraven.  
 
Naast het pedagogisch beleidsplan werkt elke locatie met een locatie specifiek pedagogisch werkplan. In 
dit werkplan zijn de bijzonderheden van de betreffende locatie beschreven. Elke locatie heeft namelijk 
een eigen identiteit en sfeer.  
 
Dit pedagogisch werkplan is bedoeld voor pedagogisch medewerkers en voor de ouders. 
Voor de leesbaarheid schrijven we “ouders” waar het gaat om één of meer ouders of verzorgers.  
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Welkom op de Lourdes 
Kindcentrum Lourdes 
Jisperweg 52 
1464NG Westbeemster 
0299-681256 
Website: www.kindcentrumlourdes.nl 
E-mail: directie.lourdes@blosse.nl 
BRIN nummer: 04TM 
 
Directie 
Anne-roos Mulder-Dijkstra  
Werkdagen: Fulltime (dinsdag en vrijdag op locatie aanwezig) 
Email: directie.lourdes@blosse.nl 
Telefoonnummer: 0299-681256 
 
Administratie 
Ellen Wijker-Verdonschot  
Werkdag: Vrijdagochtend 
Email: administratie.lourdes@blosse.nl 
 
Intern Begeleider 
Louise van der Hoeven-Verruijt 
Werkdagen: dinsdag en donderdag 
Email: louise.verruijt@blosse.nl 
Telefoonnummer: 0299-685612 
 
Blosse onderwijs 
W.M. Dudokweg 47 
1703 DA Heerhugowaard 
Het postadres is:  
Postbus 279 
1700 AG Heerhugowaard 
 
T 072 56 60 200 
F 072 56 60 209 
Website: www.blosse.nl 
 

 
 
Parkeergelegenheid: U kunt 
parkeren bij het kindcentrum of op 
het kerkplein (bij Brasserie de 
Kerckhaen).   
  

 
  

mailto:louise.verruijt@blosse.nl
http://www.blosse.nl/
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Situering van het kindcentrum 
Ons kindcentrum ligt verscholen achter het voormalig klooster in de gemeente Westbeemster.  
Binnen de school hebben wij naast 5 klaslokalen, 1 opvanglokaal, een bibliotheek, een gymzaal en twee 
leerpleinen waar wij ons onderwijs in vormgeven. Binnen ons kindcentrum is er genoeg ruimte om 
buiten te spelen en te leren. Zo hebben wij een schooltuin, schoolplein en een sport-speelveld waar wij 
gebruik van mogen maken. Deze groene en veilige omgeving biedt onze kinderen de optimale 
gelegenheid om zich in alle rust te ontwikkelen. 
 

De school als “Kindcentrum”  
Vanaf 1 augustus 2007 zijn basisscholen wettelijk verplicht om voor en na school opvang aan te bieden. 
De scholen hoeven zelf geen opvang te verzorgen, maar zijn wel verantwoordelijk voor de aansluiting 
ervan. Blosse heeft per 1 augustus 2007 voor elke school een convenant met diverse 
kinderopvangorganisaties afgesloten. In dit convenant zijn afspraken vastgelegd die gelden voor de voor- 
en naschoolse opvang, eventueel tussen schoolse opvang en vakantieopvang. De kwaliteit in de 
buitenschoolse opvang moet goed geregeld zijn. Voor kinderen is dit de belangrijkste ontwikkelingsfase 
in hun leven. Goede kwaliteitsregels hebben een groot maatschappelijk belang. Door overheid en 
brancheorganisaties zijn voor de kwaliteit van kinderopvang al veel afspraken gemaakt. Deze hebben 
onder andere betrekking op het pedagogisch beleidsplan, verdeling leidster/kind, huisvesting, 
medezeggenschap en veiligheid. Naast deze basis kwaliteitsafspraken heeft Blosse kwaliteitseisen 
opgesteld waar een BSO-aanbieder aan moet voldoen. Deze kwaliteitseisen zijn verwerkt in het convenant 
met de aanbieder.  
Meer informatie hierover leest u op de website van Blosse: www.blosse.nl 
 

Brede school Beemster  
Kindcentrum Lourdes maakt onderdeel uit van de Brede School Beemster. Dit is een 
samenwerkingsverband tussen de drie Beemsterscholen, Gemeente, Centrum voor Jeugd en Gezin en 
Stichting Kinderopvang Beemster. De Brede school biedt na schooltijd diverse activiteiten aan. Alle 
kinderen uit de Beemster kunnen aan de activiteiten op alle scholen meedoen. De aangeboden 
activiteiten zijn divers. 
Deze variëren van Spaans, Sterrenkunde, muziek tot aan boogschieten en volleybal. Op de website 
www.bredeschoolbeemster.nl, kunnen leerlingen zich voor diverse activiteiten inschrijven. De komende 
jaren zal de Brede School de samenwerking met andere organisaties, zoals het Centrum voor Jeugd en 
Gezin en de gemeente, verder ontwikkelen.  
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Profiel van het kindcentrum Lourdes  
  

Missie en visie 
Het kindcentrum heeft een unieke ligging in het groen. Er is een ruime speelplaats met aangrenzend een 

groot sport- en speelveld. Alle lokalen liggen direct aan de mooie schooltuin. Er is één gezamenlijke in- 

en uitgang vanaf de speelplaats. De school ligt in de luwte en biedt zo een veilige omgeving. 

Kindcentrum Lourdes is een basisschool waar iedereen elkaar bij naam kent, en waar iedere leerling tot 

zijn recht kan komen. De opdracht die we ons zelf geven is het ontwikkelen van talenten van onze 

leerlingen op hun eigen  niveau. Dit doen we met passie en ambitie.  
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 De ambities van Kindcentrum Lourdes 

Wij werken op basis van vertrouwen, op een plek waar het veilig is om fouten te maken en van anderen 

te leren. Wij zijn een organisatie die in ontwikkeling blijft en voldoet aan de kerndoelen van het 

onderwijs.  

We voorzien elkaar van opbouwende feedback, we helpen elkaar de feedback te begrijpen en er zo 

mogelijk naar te handelen. De verbinding met de omgeving, collega’s, met ouders en externe partners 

draagt bij aan het bepalen van onze koers, het vasthouden en het bijstellen daarvan.  

Samenwerking – Een basis van vertrouwen en respect  

• In verbinding met elkaar. 

• Zorg en aandacht voor elkaar. 

• Leren van en met elkaar. 

• Samen spelend, actief en onderzoekend leren. 

• Diversiteit binnen eenheid.  

 

Zichtbaar leren – Groei in betrokkenheid en ontwikkeling 

• Leren vanuit intrinsieke motivatie. 

• Werken aan je eigen leerdoelen.  

• Autonomie en bewustwording van het leerproces. 

• Ruimte krijgen om te ontdekken en ontwikkelen. 

• Het stimuleren van doorzettingsvermogen. 

 

Vooruitstrevend – Een stevige basis voor de toekomst 

• Een uitdagende en inspirerende leeromgeving. 

• Doorlopende ontwikkelingslijn.  

• Gedrevenheid, open staan voor verandering en vernieuwing. 

• Nieuwsgierig zijn, willen innoveren en groeien.  
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Groepen en openingstijden  
Kinderen hebben een eigen stam/basisgroep waar ze zoveel mogelijk dezelfde kinderen zien. Een 

stamgroep biedt emotionele veiligheid. Tijdens het kennismakingsgesprek horen de ouders welke 

pedagogisch medewerkers bij de groep horen en hoe vervanging bij ziekte en vervanging is geregeld. 

Omschrijving groep  
De kinderen op kindcentrum Lourdes hebben een eigen basisgroep waar ze zoveel mogelijk dezelfde 
kinderen zien. Een basisgroep biedt emotionele veiligheid. Tijdens het kennismakingsgesprek horen de 
ouders welke pedagogisch medewerkers bij welke groep horen en hoe vervanging bij ziekte en 
vervanging is geregeld.   
Op BSO Lourdes mogen maximaal 15 kinderen per dag worden opgevangen, in de leeftijd van 4 tot 13 
jaar. Binnen KC Lourdes is er op dit moment één basisgroep.  
Kinderen met flexibele opvang worden aan de basisgroep toegevoegd met inachtneming van het BKR.  
Op het informatiebord wordt aan ouders gecommuniceerd welke pedagogisch medewerker op welke 
dag werkt.  

 

Openingstijden 
Onze locatie is open op maandag tot en met vrijdag, van 7.30 tot 18.30 uur, met uitzondering van 

officiële feestdagen.  

Dag Tijd 

Maandag 14.30u. – 18.30u. 

Dinsdag 14.30u. – 18.30u. 

Woensdag 12.00u. – 18.30u. 

Donderdag 14.30u. – 18.30u. 

Vrijdag 14.30u. – 18.30u. 

 
 

Samenvoegen van groepen 
In vakantieperiodes zijn er vaak veel kinderen afwezig. Wij maken daarom voor deze weken een speciaal 

vakantierooster. Ook dan zorgen we ervoor dat er voor uw kind altijd een pedagogisch medewerker 

aanwezig is. Het kan voorkomen dat wij met onze locatie aansluiten bij een andere locatie van Blosse 

opvang of dat zij aansluiten bij ons met inachtneming van de BKR. De locatie waar wij bij aansluiten in 

geval van ziekte (en geen vervanging) of als ons BKR het toelaat is de Komeet in Heerhugowaard.  

De manager van de Komeet in Heerhugowaard is Laura Krom, samen met Laura zal onze manager 

opvang het vakantierooster opstellen.   
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Pedagogisch medewerkers  
Wij informeren ouders en kinderen over welke pedagogisch medewerkers er op welke dagen en in 

welke groep werken. Wij werken met vaste PM’ers op de groep, deze zijn bekend bij ouders en 

kinderen. In het geval van ziekte van onze vaste PM’ers zal er een foto hangen naast onze lokaaldeur 

van de invaller van de dag.  

We hanteren de beroepskracht-kind-ratio zoals deze wettelijk is vastgelegd (te vinden 
op www.1ratio.nl). Op de buitenschoolse opvang mogen er voor en na schooltijd en op vrije middagen 
maximaal een half uur per dag minder pedagogisch medewerkers worden ingezet. Bij de BSO Lourdes is 
dat tussen 17.30 en 18.00 uur.   
Naast dit half uur per dag is op vrije dagen en in de vakantie dezelfde drie-uursregeling van toepassing 
als in de dagopvang. Op voorwaarde dat minimaal 10 uur aaneengesloten opvang geboden 
wordt. Bij Lourdes wijken we tijdens vrije dagen en in de vakanties op de volgende tijdstippen van de 
beroepskracht-kind-ratio af:  
• Tussen 8.00-8.30 uur  
• Tussen 13.00 en 15.00 uur  
• Tussen 17.00 en 17.30 uur  
 

Op de overige tijden wordt in ieder geval niet daarvan afgeweken en wordt voldaan aan de 

beroepskracht-kindratio. 
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Ruimtes binnen ons kindcentrum 

 

Het kindcentrum van binnen  
De BSO is gehuisvest in KC Lourdes. Het lokaal zit bij 
de aula. In de aula zit een bibliotheek ruimte 
gevestigd. Om de aula zit de keuken, teamkamer en 
een aantal lokalen gevestigd. Er zullen dus regelmatig 
andere medewerkers van het KC langs het lokaal 
lopen. We hebben tevens de beschikking tot de 
gymzaal waar bij slechtweer diverse spel- en 
bewegingsactiviteiten worden aangeboden.  
 
 

Het kindcentrum van buiten  
Kinderen maken gebruik van het schoolplein. Op het schoolplein zijn een aantal speeltoestellen te 
vinden. Tevens mogen 7+ kinderen, waar het opgenomen is hun zelfstandigheidscontract, ook buiten 
het schoolplein spelen.  Er worden duidelijke afspraken gemaakt binnen welke grens zij mogen 
spelen.  De pedagogisch medewerker houdt toezicht op het buiten spelen, door regelmatig een rondje 
te lopen.   
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Bijzonderheden over de ruimtes zoals 

Vrij spel  
De tijd bij de opvang na school is vrije tijd van de kinderen na een drukke schooldag met verplichtingen. 
We laten de kinderen dan ook zo veel mogelijk vrij in de keuze van de invulling van deze vrije tijd. De 
kinderen gebruiken een naamkaartje en het kiesbord om aan te geven waar ze mee gaan spelen. 
Hierdoor verspreiden de kinderen zich over de verschillende activiteiten hoeken.   
  

Het aanbod van speelgoed is gevarieerd, bepaald 
speelmateriaal kunnen ze zelf pakken en bij ander 
speelmateriaal moeten ze daar naar vragen. Bij de aanschaf en 
het aanbod van spelmateriaal letten we op een zo breed 
mogelijk aanbod waardoor de kinderen uitgedaagd worden 
hun talenten te ontdekken, hun ontwikkeling gestimuleerd 
wordt op alle vlakken en aansluit bij hun belevingswereld en 
wensen.   
  
Tijdens het vrij spel zal de pedagogisch medewerker de 
kinderen, die het lastig vinden zelf iets te bedenken, op weg 
helpen door spel of een activiteit aan te bieden en zo samen te 
gaan spelen. We leren de kinderen om gaan met verschillende 
situaties en eventueel ontstane problemen. Samen spelen en 
delen geeft ook regelmatig de nodige botsingen. We leren de 
kinderen om te gaan met verschillende situaties en met 
eventueel ontstane problemen. De pedagogisch medewerker is 
altijd in de buurt. Bij de BSO wordt er van de oudere kinderen 

ook verwacht dat ze zelf om hulp komen vragen mocht iets niet lukken of als er een probleem is 
ontstaan waarbij de hulp van een pedagogisch medewerker nodig is.  
  
7+ kinderen mogen zelfstandig spelen bij de bibliotheek in de aula. Als een kind in aula wil spelen vraagt 
hij/zij toestemming aan de pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerker heeft vanuit de 
groepsruimte goed zicht op de aula.   
  
Tijdens het vrij spel zal de pedagogisch medewerker de kinderen observeren, het is soms handig niet te 
nadrukkelijk aanwezig te zijn maar ook soms juist meespelen om ze op weg te helpen, te leren hoe je 
samen speelt of omdat het gezellig is. Ze loopt rond zodat ze benaderbaar en zichtbaar beschikbaar is 
voor de kinderen. Met de kinderen die het lastig vinden zelf iets te bedenken, zal ze in gesprek gaan om 
te kijken waar ze zin in hebben, een voorstel doen of koppelen aan een ander kind.  
  

Buitenspelen   
Kinderen mogen vanaf  7 jaar zelfstandig buiten spelen. Ouders ondertekenen daar een 
toestemmingsformulier voor. Onze ervaring is echter wel dat het belangrijk is dat er een pedagogisch 
medewerker in de buurt is en dat er met het kind goede afspraken gemaakt worden; bijv. dat er op het 
plein buiten gespeeld wordt, en hoe laat de kinderen weer binnen moeten komen. Indien er niet aan de 
afspraken gehouden wordt, kan de consequentie zijn dat een kind een aantal keer niet alleen buiten 
mag spelen. Dit wordt ook met de ouders besproken. Als er conflicten ontstaan met groepsgenoten of 
kinderen van buitenaf vinden kinderen het vaak nog lastig dit zelf op te lossen. Indien de gehele groep er 
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voor kiest om buiten te spelen, blijven er geen kinderen alleen in het lokaal. Tijdens de BSO middag zal 
er een pedagogisch medewerker regelmatig een rondje lopen op het schoolplein om te kijken of alles 
goed gaat en of er nog hulp geboden moet worden bij het oplossen van eventueel ontstane conflicten. 
Er spelen ook kinderen die niet op de BSO zitten. Pedagogisch medewerkers stimuleren de kinderen van 
de BSO om hen aan te spreken als er zich een situatie voordoet, waar het kind even niet zelf uit komt  
 
 

Activiteitenaanbod   
Naast het vrije spel hebben we momenten waarop we verschillende activiteiten aanbieden. Tijdens de 
schoolweken worden deze activiteiten in verschillende delen van de leefruimtes aangeboden. Kinderen 
kunnen zelf kiezen aan welke activiteit zij mee willen doen. De activiteiten die worden aangeboden 
hebben een Educatief, Expressief, Sportief of Creatief karakter.   
  
De nadruk ligt bij ons niet op het resultaat, maar op het ontwikkelen van vaardigheden, het ontdekken 
van talenten, de ervaring en de gezelligheid. We geven de kinderen de ruimte om te experimenteren 
met materiaal en speelgoed. Bij de aanschaf en het aanbod van spelmateriaal letten we op een zo breed 
mogelijk aanbod waardoor de kinderen uitgedaagd worden hun talenten te ontdekken, hun 
ontwikkeling gestimuleerd wordt op alle vlakken en aansluit bij hun belevingswereld en wensen.  
  
Als kinderen aangeven een bepaald materiaal te willen gebruiken of spel graag te willen spelen dat we 
niet bij de opvang hebben, zullen we kijken wat de mogelijkheden hier in zijn. Indien mogelijk 
organiseren we dit voor of samen met de kinderen of schaffen het aan.   

 

Vakantieweken  
In vakantieweken is er meer tijd en kunnen we op een andere manier gerichte activiteiten aanbieden. 
Dit is vaak aan de hand van een thema. De kinderen hebben de keus om mee te doen aan een bepaalde 
activiteit, maar we zullen dit wel stimuleren. Sommige activiteiten worden voor de hele groep 
aangeboden andere zijn meer individueel gericht of voor een kleiner gedeelte van de groep.  We 
proberen activiteiten op verschillende gebieden en intelligenties aan te bieden die aansluiten bij de 
belevingswereld van de kinderen. Dit kan zijn een gerichte knutselactiviteit, een sportactiviteit, iets 
lekkers koken, een voorstelling maken een workshop aanbieden of juist een speurtocht of fantasiespel.   
  

Uitstapjes  
In de vakantieweken plannen we regelmatig een uitstapje. Ook hierbij houden we rekening met de 
leeftijd van de kinderen, hun belevingswereld en de mogelijkheden die er zijn in de omgeving. We 
plannen de uitjes zo dat, gedurende het jaar, alle kinderen wel een keer op stap gaan. Ouders worden 
altijd van te voren door de pedagogisch medewerkers ingelicht over het uitje van hun kind. Daarnaast 
zullen er regelmatig spontane uitjes georganiseerd worden in de buurt van het pand of gaan we eens op 
visite bij een nabij gelegen locatie. We hanteren de afspraken in onze werkinstructie uitstapjes.   
  

Activiteiten in grote of gemengde groepen  
Bij speciale gelegenheden kunnen er activiteiten georganiseerd. Daarnaast worden er stichting breed 
activiteiten georganiseerd door de BSO coördinator waar meerdere locaties aan mee kunnen doen. Om 
de veiligheid voor de kinderen te waarborgen wordt er te allen tijde rekening gehouden met de 
BKR en het reglementen voor uitstapjes. Daarnaast zijn er pedagogisch medewerkers aanwezig van de 



   
 

13 
 

basisgroep zodat de kinderen een vertrouwd persoon hebben waar ze bij terecht kunnen. De kinderen 
wordt vooraf verteld wat er gaat gebeuren en wat ze kunnen verwachten.  
 

Speel/gymlokaal 
Er wordt ook gebruik gemaakt van de gymruimte, bv als er behoefte is aan meer bewegingsruimte als 

het buiten regent of het past in het thema (of om de dag af te sluiten, zie haalmoment). 

Hier bieden we activiteiten aan die een aanspraak doen op allerlei ontwikkeling gebieden zoals hun 

motorische ontwikkeling (springen, dansen, rennen, met ballen gooien, etc.).  

Hun sociale ontwikkeling: omgaan met regels en rekening houden met elkaar, bv wachten op je beurt, 

achter aansluiten, elkaar helpen. De taal- en reken ontwikkeling stimuleren we door dat kinderen fysiek 

ervaren wat begrippen in houden als ver weg- dichtbij, hoog- laag, onder- boven, voor in de rij- achter in 

de rij, vangen- gooien, etc. Zeker als er niet naar buiten gegaan kan worden vinden wij het belangrijk om 

de kinderen de mogelijkheid te bieden in de speelhal hun energie kwijt te raken in anders spel dan op de 

groep mogelijk is. 

Als vanzelfsprekend wordt er niet gerookt op onze locatie. Dit geldt ook voor de buitenruimte. 
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Veiligheid en gezondheid 

Veiligheid en gezondheid staan bij ons voorop. In ons beleid én werkinstructies veiligheid en gezondheid 
hebben we onder andere vastgelegd welke maatregelen onze pedagogisch medewerkers moeten 
nemen om veiligheids- en gezondheidsrisico’s te voorkomen. Zo staat er precies in welke 
hygiënemaatregelen ze dagelijks moeten nemen en bijvoorbeeld welke voorzorgsmaatregelen gelden 
als ze een uitstapje willen maken met de kinderen. Daarnaast maken we gebruik van de quickscan om 
de risico’s per locatie in beeld te brengen en welke maatregelen wij hebben genomen om de risico’s zo 
klein mogelijk te maken. 

 Afspraken op KC Lourdes i.v.m. de veiligheid zijn: 

• Kinderen die zelfstandig buiten mogen spelen op het grote plein, ouders kunnen dit goedkeuren 
of afkeuren in ons digitale ouderportaal.  

• Bij buitenspelen, het hek richting het grasveld wordt dicht gedaan in verband met het overzicht 
op de groep. Uiteraard zijn er onder het toezicht van onze PM’ers uitzonderingen mogelijk.  

• Het gras/zandveld is omheind door meerdere hekken. 

• De ramen binnen zijn van enkelglas. Onderkant is van hout. Glas zit vanaf 1.10 m hoogte.  

• Op het enkelglas zitten raamstickers/knutselwerkjes op het raam zodat het goed zichtbaar is dat 
het glas is.  

  

Eten en drinken  
In ons dagritme zitten vaste momenten om te eten en te drinken. Tijdens deze momenten zitten we 
allen aan tafel met de basisgroep. We nemen even de tijd en de rust om te eten en te drinken. Tijdens 
schoolweken wordt er met de kinderen gezamenlijk thee, limonade of water gedronken en een cracker 
en/of fruit gegeten. We vinden het belangrijk om een moment op de middag te hebben waarbij 
iedereen gezamenlijk aan tafel zit omdat de kinderen elkaar dan ook allemaal even zien en spreken.   
We zorgen voor keuze in beleg maar beperken die keuze ook door niet altijd alles op tafel te zetten.  
We vinden het belangrijk aandacht te besteden aan gezonde en gevarieerde voeding en drinken en 
volgen hierin de richtlijnen van het voedingscentrum. Ook met trakteren vragen we ouders hier rekening 
mee te houden.  
 
Kinderen kunnen altijd zelfstandig water pakken om te drinken. De kinderen worden betrokken bij het 
tafelgebeuren door gezamenlijk tafel te dekken en op te ruimen en een van de kinderen mag het 
drinken in schenken.   
 
Tijdens de vakantieweken hebben we naast het lunchmoment nog twee momenten voor een 
tussendoortje. Zo eten we op de dag voldoende, het is een gevarieerd aanbod van fruit, een koekje of 
een cracker. We houden uiteraard rekening met een eventuele allergie van het kind of 
geloofsovertuiging. Speciale voeding i.v.m. met een allergie moet zelf door de ouders/kinderen worden 
meegenomen. De kinderen helpen regelmatig bij het dekken van de tafel en ook weer bij het 
opruimen.   
 
Tijdens het gezamenlijk eten en drinken vinden we de sfeer heel belangrijk. Het eet/ drink moment is 
een sociaal gebeuren. De pedagogisch medewerker zorgt dat de maaltijd rustig verloopt en dat er 
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ruimte is om een gesprek te voeren waarbij er na elkaar geluisterd wordt en iedereen aan bod kan 
komen. Op een luchtige positieve manier wordt er aandacht besteed aan de tafelmanieren.  

Afwezigheid melden  
Komt het kind een dag niet of gaat u met vakantie, geef dit dan zo snel mogelijk door. Mogelijk kunnen 

we dan een andere ouder blij maken, omdat zijn/haar kind een extra dag kan komen.   

• Voor een kind op de buitenschoolse opvang op schooldagen kan dit tot 10.00 uur. 

• Voor een kind op de buitenschoolse opvang op vakantiedagen kan dit tot 9.00 uur. 

• Voor een kind op de voorschoolse opvang kan dit tot 7.00 uur. 
Wanneer je je kind tijdig afmeldt, wordt automatisch een tegoed bijgehouden. Dit tegoed kan je 

inzetten om een extra dag(deel) af te nemen. 


