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3 Toelichting 

 
Met dit schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning 
wij onze leerlingen bieden. Ook geven wij aan welke stappen wij gaan zetten om de 
ondersteuning op onze school te verbeteren. Daarmee worden ook de mogelijkheden van 
ons onderwijs duidelijk. Het profiel is samengesteld samen met het personeel van onze 
school. Na advies van de MR is het profiel door ons schoolbestuur vastgesteld. Het 
schoolondersteuningsprofiel maakt onderdeel uit van ons schoolplan. De ouders van onze 
school worden over de mogelijkheden voor (extra) ondersteuning op onze school 
geïnformeerd in de schoolgids. Het profiel wordt in de toekomst verder ontwikkeld en 
getoetst. 
 
 
DEEL I  INVENTARISATIE 
 
Het ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen: 
• een korte typering van onze school 

• de kwaliteit van onze basisondersteuning 

• de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt  

• de voorzieningen die onze school heeft om leerlingen extra ondersteuning te bieden 

• de voorzieningen in de fysieke omgeving  

• de samenwerkende ketenpartners 

• belangrijke kengetallen van onze school. 

De onderdelen wordt hieronder kort toegelicht. 
 
Een korte typering van onze school 
 
Het schoolondersteuningsprofiel begint in hoofdstuk 1 met een korte typering van onze 
school en van de ondersteuning die wij kunnen bieden aan leerlingen met extra 
onderwijsbehoeften.  
 
De kwaliteit van onze basisondersteuning 
 
Dagelijks geven onze leraren onderwijs aan onze leerlingen. Daarbij houden wij rekening 
met de onderwijsbehoeften van onze leerlingen en bieden waar nodig ondersteuning. 
Basisondersteuning is de ondersteuning die alle scholen moeten bieden en die integraal 
onderdeel vormt van het onderwijs en het aanbod van elke school. De basisondersteuning is 
afgeleid van de kwaliteitseisen die de inspectie hanteert bij het toezicht op scholen, van de 
aandachtspunten uit het referentiekader van de PO-Raad (zoals preventieve maatregelen en 
lichte vormen van hulp) en van de afspraken die door besturen zijn gemaakt. De 
basisondersteuning bestaat uit vijf domeinen met een aantal ijkpunten: 
 
1 Onderwijs: 

a. Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving 
b. De school heeft continu zicht op de ontwikkelingen van leerlingen 
c. Het personeel werkt opbrengst- en handelingsgericht aan het realiseren van 
de  
 ontwikkelingsperspectieven van leerlingen 
d. Het personeel werkt met effectieve methoden en aanpakken 
e. Het personeel werkt continu aan hun handelingsbekwaamheid en 
competenties 

2 Begeleiding: 
a. Voor alle leerlingen is een ambitieus ontwikkelingsperspectief vastgesteld 
b. De school draagt leerlingen zorgvuldig over 



c. Ouders (en leerlingen) zijn nauw betrokken bij de school en de ondersteuning  
3 Beleid: 

a. De school voert een helder beleid op het terrein van de leerlingenzorg 
b. De school heeft haar onderwijszorgprofiel vastgesteld 
c. De school bepaalt jaarlijks de effectiviteit van de leerlingenzorg en past het 
beleid zo nodig aan 
 

4 Organisatie: 
a. De school heeft een effectieve interne zorgstructuur 
b. De school heeft een effectief zorgteam 

5 Resultaten 
 
In hoofdstuk 2 en 3 brengen we de kwaliteit van onze basisondersteuning in beeld. 
 
Beschikbare deskundigheid voor ondersteuning 
 
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke 
deskundigheid. We hebben een onderscheid gemaakt in deskundigheid die wij als school 
zelf in huis hebben (interne deskundigheid) en deskundigheid die wij, indien nodig, kunnen 
halen bij het bestuur of van buiten (externe deskundigheid). In hoofdstuk 4 brengen wij deze 
kwaliteit van de deskundigheid in beeld. 
 
Ondersteuningsvoorzieningen 
 
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kan het nodig zijn extra 
ondersteuningsvoorzieningen of groepen te organiseren. In hoofdstuk 6 brengen wij deze 
voorzieningen in beeld en geven wij ons eigen oordeel over de kwaliteit van deze 
voorzieningen. 
 
Voorzieningen in de fysieke omgeving 
 
In hoofdstuk  laten we zien welke voorzieningen er binnen het gebouw aanwezig zijn en wat 
de kwaliteit daarvan is. 
 
Samenwerkende ketenpartners 
 
Hoofdstuk 8 geeft een overzicht van partners waarmee de school samenwerkt ten behoeve 
van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 
 
Materialen in de klas 
 
Hoofdstuk 9 geeft een overzicht van de gebruikte materialen in de klas. Het gaat hier om 
materialen en voorzieningen die worden ingezet in de klas om leerlingen met extra 
onderwijsbehoeften te ondersteunen. 
 
Grenzen van de zorg 
 
Hoofdstuk 10 geeft de grenzen van de zorg aan.  
 
Belangrijke kengetallen 
 
Hoofdstuk 11 geeft een overzicht van de belangrijkste kengetallen van de school en 
vergelijkt deze met het totaal en gemiddelde van het samenwerkingsverband.  
DEEL II  ANALYSE EN BELEID 
 



Inhoud van de analyse 
 
In het eerste deel hebben wij beschreven welke (extra) ondersteuning wij bieden aan ouders 
en leerlingen en wat daarvan de kwaliteit is. Op basis van die inventarisatie hebben wij onze 
oordelen geanalyseerd, hebben wij als team een aantal conclusies getrokken en plannen 
gemaakt voor de toekomst. Deze conclusies en plannen zijn in deel II van dit 
schoolondersteuningsprofiel beschreven en vastgelegd.  
 
De analyse geeft voor de onderdelen 1) basisondersteuning, 2) 
ondersteuningsdeskundigheid, 3) ondersteuningsvoorzieningen, 4) voorzieningen in de 
fysieke omgeving en 5) samenwerkende ketenpartners een antwoord op de volgende 
vragen: 
 
1 Beeldvorming: wat zien we als we het geheel overzien: wat wij als school hebben en 

doen, wat wij in gang hebben gezet, de plannen voor de komende twee jaar en het 
gemiddelde van het samenwerkingsverband en/of bestuur? 

2 Oordeelsvorming: wat vinden wij ervan tegen de achtergrond van onze missie, visie, 
doelstellingen?  

3 Besluitvorming: wat gaan wij doen, welke concrete activiteiten gaan wij de komende 
periode oppakken? Wij hebben daar vooral aandacht besteed aan de aspecten waar 
het team extra professionalisering nodig acht.  

 
Vervolgstappen 
 
We hebben als school de samenvatting van de activiteiten die we gaan uitvoeren (de 
resultaten van de besluitvorming uit de analyse) opgenomen in de onderwijszorgparagraaf 
van onze schoolplan. 
 
Wij hebben tot slot als school een samenvatting gemaakt van ons 
schoolondersteuningsprofiel voor de schoolgids. Op die manier krijgen ouders, leerlingen en 
andere partijen inzicht in de mogelijkheden voor extra ondersteuning op onze school. 
 
 
DEEL III VASTSTELLING EN ONDERTEKENING 
 
Het schoolondersteuningsprofiel moet tenminste één keer in de vier jaar worden vastgesteld 
door het bevoegd gezag. Daarbij heeft de MR adviesrecht. Het derde en laatste deel laat de 
vaststelling en ondertekening zien. 
  



 

4 DEEL I INVENTARISATIE 

  



5 Typering van de school 

In ons schoolplan en in onze schoolgids hebben wij uitgebreid beschreven waarvoor onze 
school staat, wat onze doelstellingen zijn en wat wij onze leerlingen en onze ouders te 
bieden hebben. 
 
 

 
 

 
 

  



 

6 Kwaliteit basisondersteuning 

 

 

 
 
 

In deze figuur zie je in de linkerkolom de gemiddelde score van de school per categorie. In 
de rechterkolom kun je de eigen score vergelijken met het gemiddelde van alle scholen. De 
gemiddelden zijn omgezet in een cijfer op een vierpuntsschaal. 

 
  



 

7 Basisondersteuning 

 

 
 

Deze figuur geeft de beoordelingen weer van de school op de indicatoren. In de rechterkolom 
staat het percentage scholen met een bepaalde beoordeling. 

  



8 Vervolg basisondersteuning 

 

 
Deze figuur geeft de beoordelingen weer van de school op de indicatoren. In de 
rechterkolom staat het percentage scholen met een bepaalde beoordeling. 

  



9 Deskundigheid voor ondersteuning 

 

 
 
 

In deze figuur staan de beoordelingen van de school aangegeven. In de drie kolommen rechts 
staat het percentage scholen dat over deskundigheid beschikt en de beoordeling van de 
kwaliteit ervan. 
 
  



10 Ondersteuningsvoorzieningen 

 

 
 

Deze figuur laat zien welke voorzieningen er binnen de school aanwezig zijn. Ook laat het 
overzicht zien hoe de scholen op de kwaliteit van de voorziening scoren. 
  



11 Voorzieningen in de fysieke omgeving 

 

 
 
Deze figuur laat zien welke voorzieningen zijn aangebracht in en aan het gebouw. Ook laat 
het overzicht zien hoe de scholen op de kwaliteit van de voorziening scoren. 
  



12 Samenwerkende ketenpartners 

 

 
 
Deze figuur laat zien met welke partners wij samenwerken. Ook laat het overzicht zien hoe 
intensief de samenwerking is. 
  



13 Materialen in de klas 

 

 
 
Deze figuur laat zien welke materialen wij in de klas gebruiken. Ook laat het overzicht zien 
welke kwaliteit de materialen hebben.  
  



14 Grenzen van de zorg 

 

 
 
Deze figuur laat zien welke grenzen de school heeft.  
  



15 Kengetallen 

 

 
 
 
 

 
Deze figuur laat de kengetallen van de school zien en vergelijkt ze met de deelname cijfers 
van het samenwerkingsverband.  



16 Bijlage Scores Kwaliteit basisondersteuning 

 

 
  



17 Bijlage Scores Deskundigheid voor ondersteuning 

 

 
  



18 Bijlage Scores Ondersteuningsvoorzieningen 

 
 

 
 
 

  



19 Bijlage Scores Voorzieningen in de fysieke omgeving 

 
 

 
 
 
 

  



20 Bijlage Scores Samenwerkende ketenpartners 

 
 

 
 
 

  



21 Bijlage Scores Materialen 

 

 

 
  



22 Bijlage Scores Grenzen van de zorg 

 

 

 

 

 
  



23 DEEL II ANALYSE EN BELEID 

  



24 1. Basisondersteuning 

 

Beeldvorming 

Wat zien wij? 

In het algemeen constateren we dat de begeleiding op schoolniveau 

beduidend hoger scoort dan de totaalscore van de scholen in de wijk 

Rosmalen. 

Ten aanzien van de ondersteuning beoordelen wij onszelf op enkele punten 

nog “in ontwikkeling”. (zie besluitvorming)  

De overdracht en organisatie scoren boven het gemiddelde van de collega-

scholen. 

Dit heeft te maken met de zorgstructuur van de school die goed op poten 

staat. Er is een goede samenwerking binnen het team, maar ook tussen het 

team en externe instanties. Het team van ’t Ven is een professionele 

leergemeenschap, we leren van en met elkaar en zijn gedreven. We willen 

allemaal het beste voor onze leerlingen. 

“’t Ven een veilige sprong naar de toekomst.” 

 

Oordeelsvorming 

Wat vinden wij? 

Wij zijn samen met het samenwerkingsverband de Meierij (SWV de 

Meierij) goed onderwijs aan het realiseren. 

Door middel van handelingsgericht werken, is elk kind bij ons in beeld.  

Leerlingen die meer nodig hebben dan de basisondersteuning hebben een 

voortraject of arrangement. De specifieke onderwijsbehoeften van deze 

leerlingen worden in kaart gebracht door middel van 

ontwikkelingsperspectieven. 

Per half jaar worden de ontwikkelingen hiervan besproken.  

Ook wordt er veel samengewerkt met onze zorgpartners.  

 

Het werken met groepsplannen verloopt goed. Het kost veel tijd voor de 

leerkracht, maar is goed in ons onderwijs geïmplementeerd. Deze plannen 

zijn nu ook gekoppeld aan ons leerlingvolgsysteem Parnassys. Naast 

groepsplannen op cognitief gebied (technisch lezen, spelling, rekenen en 

begrijpend lezen) hebben we ook een groepsplan gedrag. Dit, omdat we 

sociaal emotionele vaardigheden ook minstens zo belangrijk vinden.  

Hierbij gebruiken we het leerlingvolgsysteem Zien. In KDV, PA en de 

groepen 1-2 wordt KIJK gebruikt voor observatie en registratie.  

 

Naast een dyslexie-protocol is er ook een dyscalculie-protocol en een 

hoogbegaafdheidsprotocol opgesteld. 

 

Ter ondersteuning van de leerkrachten op het gebied van 

basisondersteuning hebben we de volgende specialisten in huis: een ib-er, 

een gedragsspecialist, een rekenspecialist, een meerbegaafdheid-specialist, 

een IPC- en techniekcoördinator.  

 

 

Besluitvorming 

Wat gaan wij 

doen? 

Waar we wel aan willen werken is 

• Het implementeren van het dyscalculieprotocol.  

• Het implementeren van het meerbegaafdheidprotocol waardoor we beter zicht 

hebben op onderpresteerders. 



• We willen in de nabije toekomst gaan insteken op het werken met 

leerlingenoverzichten in plaats van groepsplannen en deze specifieker en 

individueler maken. (tip van de inspecteur voor deze mogelijkheid). Hiervoor 

wordt een werkgroep ingesteld. 

• We willen leerkrachten vaardiger maken met de reken- en taalperspectieven.  

• We willen ons verder specialiseren in breinleren, eigenaarschap van de leerlingen 

en ontdekkend leren om zo de motivatie van leerlingen te verhogen. 

• KDV: ondersteuning door coördinator bij verder implementeren van Kijk. 

 



25  2. Ondersteuningsdeskundigheid (intern, binnen het bestuur, 
binnen het SWV) 

 

Beeldvorming 

Wat zien wij? 

Ons kindcentrum heeft een aantal specialisten in huis; een SOVA-trainer 

(LB-er), een specialist breinvriendelijk leren, een gedragsspecialist (master-

SEN), een intern begeleider (master-SEN en LB-er), een IPC- en WTE-

coördinator, twee bouwcoördinatoren met opleiding middenmanagement 

(LB-ers) waarvan een bouwcoördinator ook specialisme heeft op het gebied 

van rekenen en meerbegaafdheid en een directeur met Magistrum 

opleiding.  

De deskundigen hebben ook allemaal een leerkrachtenrol.  

Alle specialismen worden in meer- of mindere mate ingezet.  

 

We maken regelmatig gebruik van externe deskundigheid: 

- SWV de Meierij (schoolondersteuner en diverse orthopedagogen) 

- Dyslexieteam de Meierij 

- Cube Consulting 

- Compas 

- Kentalis 

- Herlaerhof 

- ATLENT  

- Buro 3o, de Spil, Opdidakt 

- GGD 

- Juvans 

- Bureau Jeugdzorg 

- Kindbespreking 0-13 

 

Oordeelsvorming 

Wat vinden wij? 

De specialisten die we nu hebben, willen we behouden. Zij worden 

geraadpleegd bij vragen van collega’s en worden ingezet bij teamoverleg, 

leerlingenbespreking en groepsoverleg. Ook stellen zij mee beleidsplannen 

op. We zien graag een terugkoppeling naar team over doelen, invulling en 

planning. 

 

Daarnaast is het samenwerkingsverband een fijne partner.  

Ook maken we regelmatig gebruik van externe deskundigheid.  

 

Besluitvorming 

Wat gaan wij 

doen? 

We zijn niet van plan om het aantal deskundigen af te bouwen. We willen 

het specialistenteam uitbreiden met een taalspecialist en een schaduw-ib’er.  

Doelen en planning worden aan het begin van het jaar opgesteld en naar 

het team teruggekoppeld. 

We weten welke wegen we moeten bewandelen om de juiste expertise in de 

school te halen. Hier gaan we dan ook niets aan veranderen.  

We willen geld genereren uit ons wijkbudget om onze eigen specialisten 

meer in te kunnen zetten.  

 

  



26 3. Ondersteuningsvoorzieningen 

 

Beeldvorming 

Wat zien wij? 

Onze school heeft één aparte zorgvoorziening en dat is de plusgroep: een 

groep geformeerd uit leerlingen met een bovengemiddelde intelligentie van 

de midden-en bovenbouw. De groep wordt begeleid door ouders. De 

aansturing gebeurt door de leerkrachten. 

 

Oordeelsvorming 

Wat vinden wij? 

Wij vinden dat alle leerlingen in de groepen moeten worden opgevangen. 

We zullen/kunnen dus geen aparte groepen formeren. 

Wel zijn we van mening dat het goed zou zijn om enkele time-out en 

stilteplekken te hebben binnen de school. Helaas is er zowel geen ruimte als 

mankracht om kinderen kortdurend op te vangen.  

De kwaliteit van de Gezonde school moet behouden blijven. 

Verbinding zoeken van techniek en IPC: coördinator WTE. 

 

Besluitvorming 

Wat gaan wij 

doen? 

Het verder implementeren van ons protocol meerbegaafdheid zodat we 

beter kunnen inspelen op de behoefte van onze leerlingen en beter 

kunnen signaleren (o.a. op onderpresteerders).  

Een combinatiefunctionaris Gezonde school instellen. 

 

 
  



27 4. Voorzieningen in de fysieke omgeving 

 

Beeldvorming 

Wat zien wij? 

Met de komst van ons nieuwe schoolgebouw is ons hele 

schoolgebouw rolstoelvriendelijk. We beschikken over een 

verzorgingsruimte.  

 

Oordeelsvorming 

Wat vinden wij? 

Wij zouden ons willen verdiepen in de mogelijkheden voor time-

out/stilteplekken. 

 

Besluitvorming 

Wat gaan wij 

doen? 

We willen de mogelijkheden bekijken m.b.t. de fysieke omgeving van 

ons schoolgebouw, hierbij denken we aan mogelijke aanpassingen op, 

time-outplekken en stilteruimte.  

 

 

28 5. Samenwerkende ketenpartners 

 

Beeldvorming 

Wat zien wij? 

We zien dat we hier goed op scoren: we hebben veel contact met onze 

verschillende ketenpartners. 

 

Oordeelsvorming 

Wat vinden wij? 

Wij hebben regelmatig contact met schoolmaatschappelijk werk en de 

GGD door de kindbespreking 0-13 waarbij onze ib-er voorzitter is.  

 

Elk jaar hebben we warme overdrachten met het voortgezet onderwijs 

door middel van LDOS en de gesprekken met de verschillende 

scholen. Waar nodig vragen we ook advies aan het 

samenwerkingsverband de Meierij VO. 

 

Daarnaast bevindt zich in ons kindcentrum een peuterarrangement, 

een kinderdagverblijf en een kinderopvang. Deze zijn volledig 

geïntegreerd.  

 

Besluitvorming 

Wat gaan wij 

doen? 

De doorgaande lijn peuterarrangement – kleuters verder verbeteren. 

Zie hiervoor ons kindcentrumplan 2015-2019: 

Overleggen met coördinator 0-6 jr en clustermanager.  

Pedagogische houding afstemmen. (ondersteuning door specialisten 

van Kanteel en Compas) 

Het KDV gaat o.a. insteken op werken met KIJK. Draagt bij aan 

verdere integratie KDV binnen KC. 
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30 6. Materialen in de klas 

 

Beeldvorming 

Wat zien wij? 

We zien dat we structuur en kwaliteit borgen op: orthodidactisch 

materiaal taal/lezen, orthodidactisch materiaal rekenen/wiskunde, 

specifiek materiaal voor meer- en hoogbegaafden, specifieke 

computerprogramma’s, schema’s en stappenplannen voor leerlingen 

die meer structuur nodig hebben, concentratiemiddelen in de klas en 

ringleiding in de klas.  

 

Oordeelsvorming 

Wat vinden wij? 

Wij vinden dat bovenstaande prima is. We blijven ons verdiepen in 

nieuwe materialen en schaffen deze aan indien nodig.   

Wel zien we graag extra formatie voor de groep, willen we tegemoet 

komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van sommige leerlingen 

en daardoor kwaliteit op maat kunnen bieden.   

 

 

Besluitvorming 

Wat gaan wij 

doen? 

De wijkgelden inzetten voor onze specialisten of inzet externen. 

 

 

 

31 7. Grenzen van de zorg 

 

Beeldvorming 

Wat zien wij? 

Wij maken ons zorgen over de groepsgrootte, het aantal leerlingen met 

extra onderwijsbehoeften, de mate waarin de leerlingen extra worden 

ondersteund, de mate waarop de school kan terugvallen op de hulp 

(steeds meer werkende ouders) en medewerking van ouders, de mate 

waarop de school de benodigde medische ondersteuning kan bieden, 

de mate waarin de school het ontwikkelingsperspectief van de leerling 

kan realiseren en de mate waarin de leerling een werkhouding en 

motivatie heeft om zich te ontwikkelen.  

 

Oordeelsvorming 

Wat vinden wij? 

Wij zien graag extra handen op school en deskundige ondersteuning 

op specifieke zorggebieden. (extra formatie).  

We zouden graag meer autonomie willen hebben over de besteding 

van de wijkgelden voor de school. Ook de route voor aanvraag 

arrangementen kan efficiënter, dit is nu erg tijdrovend door het invullen 

van papieren en het zoeken naar deskundigen/specialisten.  

 

Besluitvorming 

Wat gaan wij 

doen? 

Deze zorgpunten bespreken we in de wijkbijeenkomsten van de wijk 

Rosmalen.  
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33 Eventuele opmerkingen 

 

Op 23 maart is de Matrix en de SOP besproken binnen de wijk Rosmalen. Op 29 maart 

heeft er een schoolontwikkelgesprek plaatsgevonden met twee directeuren van andere 

scholen en onderwijskundig directeur van Signum. Daarnaast is het SOP met het team 

besproken en is er feedback op gegeven. 

Naar aanleiding van deze gesprekken is deel 2 ‘Analyse en beleid’ opgesteld. Dit 

document wordt binnenkort aan de MR aangeboden. 

 

 

34 Samenvatting van de hoofdlijnen 
 

 

Met het schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) 

ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Ook geven wij aan welke stappen wij gaan 

zetten om de ondersteuning op onze school te verbeteren. Daarmee worden ook de 

mogelijkheden van ons onderwijs duidelijk. Het profiel is door intern begeleider en 

directeur opgesteld samen met het personeel van de school. Na advies van de MR is het 

profiel door ons schoolbestuur vastgesteld.  

Het schoolondersteuningsprofiel maakt onderdeel uit van ons kindcentrumplan. 

Het schoolondersteuningsprofiel is als bijlage opgenomen bij onze kindcentrumgids. 

 

In het schoolondersteuningsprofiel brengen we in beeld op welke wijze en in welke mate 

wij voldoen aan de eisen van de inspectie voor basisondersteuning die elke school moet 

kunnen bieden. ‘t Ven voldoet volgens de inspectie ruimschoots aan de kwaliteitseisen van 

deze basisondersteuning. Er zijn ook nog zaken verder te ontwikkelen. Deze hebben wij in 

het profiel in kaart gebracht. Ook wat de ondersteuningsdeskundigheid betreft, hebben we 

de zaken goed voor elkaar. We hebben intern specialisten en vragen, wanneer nodig, 

externen ter ondersteuning.  

De samenwerking met deze externen verloopt naar tevredenheid.  

Ook is er een prima samenwerking met onze partner Kanteel binnen het kindcentrum.  

 

We bezitten een prachtig gebouw waarin we veel mogelijkheden hebben om ons onderwijs 

en passende ondersteuning te concretiseren. 

 

Natuurlijk hebben we ook te maken met de grenzen van de zorg. Hierbij gaat het dan om 

zaken als financiën en mogelijkheden tot voldoende ondersteuning van leerlingen die extra 

ondersteuning (passend onderwijs) nodig hebben. 
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Dit schoolondersteuningsprofiel is van advies voorzien door de MR: 
 
 
 
Datum 
 
 
Plaats 
 
 
Handtekening MR 
 
 
 
En vastgesteld door het bestuur: 
 
 
 
Datum 
 
 
Plaats 
 
 
Handtekening MR 
 


