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Hartelijk welkom!
Beste ouders en verzorgers,
Voor u ligt de schoolgids. Met deze gids willen wij u een indruk geven van onze school en wat u
van onze school mag verwachten.
Als u op zoek bent naar een geschikte school voor uw kind, dan vindt u hier zowel de
informatie over onze uitgangspunten en werkwijze als huishoudelijke zaken, adressen en
telefoonnummers en de schoolregels. Hiermee bieden wij u een praktisch naslagwerk.
Wij brengen de schoolgids uit met instemming van de Medezeggenschapsraad en actualiseren
deze gids aan het begin van ieder schooljaar. De meest recente informatie kunt u altijd vinden
op onze website: www.jutterschool.nl.
Naast deze schoolgids bieden wij ook een jaarkalender aan met daarin specifieke informatie
over het betreffende schooljaar. In de kalender vindt u de data van de vakanties, studiedagen
en andere activiteiten. Aan het eind van iedere maand ontvangt u onze digitale nieuwsbrief De
Flessenpost. Hierin staat actuele informatie over de school.
Wij zijn ons ervan bewust dat deze gids u slechts een indruk van onze school geeft. Daarom zijn
wij altijd bereid u aanvullende informatie te geven. Heeft u vragen, dan kunt u altijd terecht bij
de leerkracht van uw kind of de directie.
Samen met u, andere ouders en de leerlingen willen wij kinderen een inspirerende en
leerzame schooltijd geven. Wij nemen uw kind op in een warme en veilige omgeving.
Mede namens het onderwijsteam wens ik u veel plezier bij het lezen van deze schoolgids. Wij
wensen uw kinderen een heel fijn schooljaar toe.
Gea Baars
Directeur
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School en organisatie
De Jutter is een gezellige basisschool waar ieder kind telt en een fijne, zinvolle tijd doorbrengt. Het
is een school voor alle leerlingen. En tegelijkertijd ook een school voor kinderen met een
ontwikkelingsvoorsprong. De Jutter biedt leerlingen een uitdagend en gevarieerd
onderwijsaanbod.
Onze school is een sfeervol en eigentijds gebouw. Wij beschikken over een eigen bibliotheek en
speelzaal. Tussen de hal en de speelzaal bevindt zich een wand met schuifbare panelen. Door deze
wand open te schuiven, ontstaat een grote ruimte. Deze gebruiken wij voor bijvoorbeeld
ouderavonden en toneelvoorstellingen.
Het verhaal van OBS De Jutter
Het verhaal van OBS De Jutter De Jutter is een school in Noordwijk.
De Jutter is een plek waar iedereen welkom is.
Dat komt vanuit onze openbare identiteit.
Op De Jutter zien wij ontdekking als het begin van alles.
Willen ontdekken, daar gaat het om. Willen leren van elkaar.
Hoe opener we tegenover elkaar staan, hoe meer we van elkaar leren.
Hoe meer we van elkaar leren, hoe beter we elkaars wereld begrijpen.
Daar wordt iedereen beter van.
Een beter mens maakt een betere wereld.
Ons verhaal is dat we die wereld naar binnen brengen.
En heel veel andere werelden meer.
De wereld van het woord, de zin, de taal, de verhalen.
De wereld van het jongetje en meisje dat naast je zit.
De wereld van ouders, die soms heel verschillend is.
De wereld waar je van ons leert, maar ook van elkaar.
De wereld van je buurt, je dorp, dit land, deze plek in de wereld.
De wereld van de wereld, de natuur, de sterren en de maan.
De Jutter kijkt in de spiegel van de toekomst.
Een toekomst die (jong)volwassenen nodig heeft,
die vertrouwen hebben in zichzelf en de wereld om hen heen.
Die verantwoordelijkheid kunnen aangaan
Die willen zoeken naar kansen voor iedereen:
voor een gedeelde waardevolle toekomst.
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De Jutter kijkt in de spiegel van het nu
en ziet leerkrachten die zichzelf durven laten zien.
Zij realiseren zich dat ze medevormgevers van de toekomst zijn
Daarom leven zij voor dat verandering begint bij jezelf:
`Want als jij beweegt, bewegen anderen mee.`
Op de Jutter wordt gezocht naar integratie
van leren met het hoofd en leven vanuit het hart.
Een leergemeenschap die zich blijft ontwikkelen.
Deze Jutter is stevig verankerd in het nu en de toekomst.
Dus elke dag dat wij ónze schooldeuren openen,
doen we dat voor meer dan kennis, cijfers, rapporten en een mooie Cito toets.
We openen die deuren om ieder kind dat hier binnenkomt te laten ontdekken
wat anderen in deze wereld doen, denken en zeggen.
Het maakt De Jutter tot het type school waar ouders die de wereld een beetje kennen
naar op zoek zijn voor hun kinderen.
En dat ontdekken ze op De Jutter.
`Dorps in de omgang, werelds in het onderwijs`
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Bestuur
De Jutter valt onder het bestuur van stichting Openbaar onderwijs Duin- en Bollenstreek (OBODB).
Deze stichting vormt sinds 2003 het bestuur van elf openbare basisscholen in de Duin- en
Bollenstreek. De scholen bevinden zich in Valkenburg, Rijnsburg, Katwijk, Noordwijk, Voorhout,
Noordwijkerhout, Sassenheim, Lisse en Hillegom.
Op de scholen binnen OBODB werken professionals die een respectvolle en inspirerende
leeromgeving creëren voor de leerlingen. Het hoogste orgaan van de stichting is het bestuur, de
dagelijkse leiding berust bij de directeur-bestuurder, de heer P. Went. Meer informatie over
stichting OBODB vindt u op de website www.obodb.nl.
Schoolgrootte, team en groepen
Het schooljaar 2018-2019 start De Jutter met ongeveer 135 leerlingen, verdeeld over zeven
groepen. Onze school werkt met jaargroepen waarbij we kinderen indelen op basis van hun
leeftijd. Wij werken met combinatiegroepen. Hierin bieden wij deels de leerstof aan per leerjaar,
zoals instructie rekenen, taal of spelling en deels met een verwerking op verschillende niveaus,
bijvoorbeeld met IPC (International Primary Curriculum) en bewegingsonderwijs.
Sinds 2009 heeft onze school een Da Vinci afdeling voor voltijds onderwijs aan hoogbegaafde
kinderen. Vanaf groep 4 bestaat de mogelijkheid om door te stromen naar De Jutter of naar Da
Vinci. Aan de deelname aan het Da Vinci onderwijs zitten bepaalde voorwaarden. Verderop in
deze gids vindt u hierover meer informatie.
Naast groepsleerkrachten beschikt onze school over ondersteunend personeel. Denkt u daarbij
aan een intern begeleider, een administratief medewerker, een ICT-er en een vakleerkracht
bewegingsonderwijs.
Samenwerking
Naast deze medewerkers kunt u in onze school nog meer mensen tegenkomen die op de een of
andere manier met de school zijn verbonden. Zo voert praktijk ”De Leerwijzer” op dinsdag haar
werkzaamheden uit op onze school. Leerlingen kunnen onder schooltijd gebruik maken van deze
Remedial Teaching praktijk. Aanmelding gaat in samenwerking met de school.
Stagiaires
OBS De Jutter werkt samen met de Haagse Hogeschool, de Hogeschool Leiden en ROC ID college
in Leiden. Op aanvraag van onze school leveren zij stagiaires. Omdat wij het belangrijk vinden
een leerwerkplek aan te bieden voor nieuwe leerkrachten en onderwijsassistenten treft u op De
Jutter ieder jaar stagiaires aan. Zij werken in alle groepen, door de hele school.
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Ons team bestaat uit de volgende personen:
Directeur
Gea Baars
Interne begeleiding (IB)
Inge Floor
Groepsleerkrachten
Anneke van Dijk
Loes van Duijn
Marjoleine Aten
Lieske Dofferhoff
Ruud Alkemade
Judith Bedijn
Hans van der Meiden
Renate Passchier
Linda de Borst
Vaste invalkracht
Sabrina van der Zalm
Onderwijsassistent
Karin Homan
Vertrouwenspersoon
Renate Passchier
Vakleerkracht gymnastiek (dinsdag en vrijdag)
Mattijs Mussert
Nelie van der Slot
Internet en communicatietechnologie (ICT)
Fred Beuk
Administratie
Marga Esselman
Conciërge
Henk van Vliet
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Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad (MR) van onze school telt zes leden. Drie leden vertegenwoordigen de
school, drie leden de ouders. Het schoolteam en de ouders kiezen de leden.
De leden van de MR fungeren als denktank voor de school. Zij denken mee over toekomstige
ontwikkelingen en geven ondersteuning en advies op de momenten dat het nodig is. De MR kan
zich door adviseurs laten bijstaan. De rechten en bevoegdheden van de MR zijn door de Wet
Medezeggenschap geregeld.
De MR-vergaderingen zijn openbaar. Tijdens deze vergaderingen bespreekt de MR onder andere
beleidsvoorstellen die van invloed zijn op onze school. Bij sommige voorstellen mag het
schoolbestuur pas een beslissing nemen na instemming van de MR.
Medezeggenschapsraden van de openbare scholen die zijn aangesloten bij de Stichting
Openbaar Basisonderwijs leveren de leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
voor het openbaar onderwijs in de Duin- en Bollenstreek.
De ouderraad
De ouderraad van de school ondersteunt het team bij feesten, maar ook bij het aankleden van
de hal en allerlei andere activiteiten die gedurende het schooljaar aan bod komen. Vanuit het
team coördineert een teamlid de ouderraad.
Leerlingenraad
Wij vinden leerlingbetrokkenheid belangrijk. Als leerlingen zich betrokken voelen bij het reilen en
zeilen in de groep en op school, voelen zij zich daar ook verantwoordelijker voor. Met een
leerlingenraad betrekken wij onze leerlingen bij verschillende zaken die op school spelen. Hierin
hebben zij een eigen inbreng. De kinderen leren dat de vertegenwoordigers in de
leerlingenraad daar niet zijn om hun eigen belangen te behartigen, maar dat het gaat om de
belangen van álle leerlingen. Ook ontwikkelen de deelnemers communicatieve vaardigheden.
Leerlingen kiezen de raad ieder jaar zelf. De raad, die bestaat uit twee vertegenwoordigers uit
elke groep, komt ongeveer vier keer per jaar bij elkaar. De directeur is hierbij aanwezig.
Ontwikkeling van kwalitatief onderwijs op onze school
Wij doen er alles aan om al onze leerlingen kwalitatief goed onderwijs te bieden. Door hoge
kwaliteitseisen te stellen, zorgen wij ervoor dat ons onderwijs op alle vakgebieden van goede
kwaliteit is. Jaarlijks onderzoeken wij deze kwaliteit met het web-based kwaliteitssysteem WMKPO. Dit systeem is ontwikkeld voor alle basisscholen en is gebaseerd op het Toezichtkader
Primair Onderwijs. Dankzij WMK-PO krijgen wij eenvoudig inzicht in de sterke en verbeterpunten
van onze organisatie. Dit gebruiken wij bijvoorbeeld om beleid te ontwikkelen om de kwaliteit
van onze school gericht te verbeteren.
Ontwikkelingen in schooljaar 2018-2019
In 2018-2019 werken we IPC (International Primary Curriculum) en HGW (HandelingsGericht
Werken) in onze school verder uit. Daarbij gaan wij veel met elkaar in gesprek over ons
onderwijs. Door de dialoog aan te gaan, onderzoeken we waar we kunnen verbeteren. Ons
uitgangspunt is dat we (nog) beter tegemoet willen komen aan de onderwijsbehoeften van
onze leerlingen. Wij streven er continu naar ons onderwijs te verbeteren en te vernieuwen.
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Schooltijden, roosters en schoolagenda
Wij ontvangen uw kinderen in de klas tussen 08.20 en 08.30 uur. U mag mee naar binnen lopen.
Wel verzoeken wij u om de school voor 8.30 te verlaten, zodat wij met de les kunnen beginnen.
Ook na schooltijd bent u van harte welkom om even binnen te lopen om iets te vragen of om het
werk van uw kind te bekijken.
Schooltijden
Maandag:
8.30-14.45 uur
Dinsdag:

8.30-14.45 uur

Woensdag:

8.30-12.15 uur

Donderdag:

8.30-14.45 uur

Vrijdag:

8.30-14.45 uur (groep 1 t/m 4 is om 12.00 uur vrij)

Buitenspelen eerste pauze
Groepen 3 /4/5/6 om 10.15
Groepen 7 en 8 om 10.30
Buiten spelen tweede pauze
Groepen 1 t/m 4 van 12.00 tot 12.30
Groepen 5 t/m 8 van 12.30 tot 13.00
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Tussenschoolse opvang
Uw kind mag tussen de middag naar huis om te eten. Ook kunt u kiezen voor tussenschoolse
opvang. Hiervoor kunt u een overeenkomst aangaan met De Kindervilla Wereld. De Kindervilla
Wereld verzorgt de opvang van onze leerlingen die structureel overblijven. Tijdens het
buitenspelen, spelen de kinderen onder toezicht van pedagogisch medewerkers van De
Kindervilla Wereld en vrijwilligers.
Zit uw kind in groep 1 t/m 4, dan bedragen de kosten van deze opvang tijdens de middagpauze
€115,- voor een heel jaar. Zit uw kind in groep 5 t/m 8, dan kost dit €145,-. De Kindervilla
Wereld int de bijdrage aan het begin van het schooljaar.
Het is ook mogelijk om incidenteel het overblijven af te nemen bij De Kindervilla Wereld. Zij
verzorgen ook een aanbod voor voor- en naschoolse opvang. Meer informatie kunt u vinden op
www.dekindervillawereld.nl.
Jaarplanning
Voor het hele schooljaar staan het vakantierooster, de vrije dagen en de studiedagen vast. U kunt
de jaarplanning voor het schooljaar 2018-2019 vinden op onze website www. jutterschool.nl. Als
ouder heeft u inzage in de digitale jaarplanning via de Parro - app.
De ouderbijdrage
Basisonderwijs is in principe kosteloos. Om ons onderwijs te verrijken met activiteiten en
uitstapjes vragen wij u om een vrijwillige ouderbijdrage. De ouderraad draagt zorg voor de
financiën van de vrijwillige ouderbijdrage. Hiermee financieren wij onder andere het
sinterklaasfeest, het kerstdiner en het paasfeest. Ook bekostigt de ouderbijdrage de
ongevallenverzekering. Hiermee zijn leerlingen tijdens alle schoolactiviteiten vanaf een uur voor
schooltijd tot een uur na schooltijd verzekerd. De MR stelt de ouderbijdrage formeel vast. Voor
het schooljaar 2018-2019 bedraagt de ouderbijdrage €42.50.
Schoolreizen en excursies
Naast extra activiteiten en vieringen op school gaan we ook met de kinderen op schoolreis of op
kamp. Wij gaan ervan uit dat alle leerlingen aan deze activiteiten deelnemen. Voor het
schoolreisje en het kamp ontvangt u een aparte factuur. Als u de kosten voor het schoolreisje of
het kamp niet voldoet, blijft uw kind op school en krijgt een aangepast programma aangeboden.
De groepen 1 t/m 6 maken een schoolreis van een hele dag. Met een bus vertrekken zij naar een
leuke bestemming waar ze onder begeleiding van leerkrachten en ouders een geweldige dag
hebben. De kosten voor het schoolreisje stellen wij jaarlijks vast. Deze bedragen ongeveer €25,00
per kind.
De leerlingen van groep 7 en 8 gaan meestal, in verband met de combinatiegroepen, het ene jaar
twee dagen en het andere jaar drie dagen met elkaar op kamp. In deze dagen wisselen wij het
programma af met natuur, sport en spel, speurtochten en nog veel meer. De kosten voor het
kamp stellen wij eveneens jaarlijks vast. Deze bedragen ongeveer €50,00 per nacht.
De school behoudt zich het recht voor om van deze regeling af te wijken.
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Afspraken in de school
●

Leerlingen verwachten wij tussen 8.15 en 8.25 uur op school. U kunt uw kind tussen 8.20
en 8.30 uur in de klas brengen, of de kinderen komen zelf naar de klas. Om 8.25 uur is de
leerkracht in de groep aanwezig.

●

Op het plein lopen wij met de fiets. Fietsen stallen we in de daarvoor bestemde
fietsenrekken.

●

Om 8.30 uur start de schooldag en sluiten wij de schooldeuren voor de rust in de school.

●

Tijdens de gymnastieklessen dragen de kinderen geschikte kleding en schoenen.

●

Jassen hangen leerlingen op in de daarvoor bestemde luizenzakken. Tassen horen in de
daarvoor bestemde opbergbakken in de gang.

●

Hoofddeksels doen leerlingen in de klas af. Behalve als een leerling een hoofddeksel draagt
vanuit geloofsovertuiging.

●

Schadekosten verhalen wij op degene die de schade heeft veroorzaakt.

●

De school is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van eigendommen. Denkt u
daarbij aan schade aan fietsen, kleding of andere voorwerpen. Dit geldt ook voor diefstal
en beschadigingen van eigendommen in de gymzaal.

●

Onder schooltijd staan meegebrachte mobiele telefoons uit. Leerlingen bewaren mobiele
telefoons in hun la of in hun jas of tas op de gang. Als leerlingen onder schooltijd toch hun
mobiele telefoon gebruiken, neemt de leerkracht deze in beslag. De leerling krijgt de
telefoon dan terug aan het einde van de schooldag.

●

Bij ziekte meldt u uw kind voor 8.00 uur telefonisch af. U kunt inspreken op het
antwoordapparaat.

●

Soms is een kind nog niet zindelijk als het naar school komt. Een leerkracht kan in verband
met de veiligheid van de andere kinderen de groep niet achterlaten om een kind te
verschonen. Mocht uw kind nog niet zindelijk zijn, dan verwachten wij dat u als ouder zelf
voorzieningen treft om uw kind te (laten) verschonen.

De leerplicht
Wanneer mag uw kind naar school?
Een kind is vanaf vijf jaar leerplichtig. In de leerplichtwet staat: 'Ouders hebben de verplichting hun
kind op een school in te laten schrijven op de eerste dag van de maand die volgt op de maand
waarin een kind de leeftijd van vijf jaar bereikt'.
Over het algemeen gaat een kind echter al naar school vanaf zijn of haar vierde verjaardag. Als uw
kind eenmaal is ingeschreven op een basisschool, dan bent u ervoor verantwoordelijk dat uw kind
regelmatig onderwijs volgt en dus regelmatig naar school komt. Ook al is uw kind nog niet
leerplichtig. Conform de leerplichtwet doen wij bij ongeoorloofd schoolverzuim een melding bij
de leerplichtambtenaar.
Kinderen die de leeftijd van drie jaar en negen maanden bereiken, mogen alvast vijf ochtenden
wennen voordat ze vier jaar worden. Deze dagen kunt u in overleg met de groepsleerkracht van
uw kind plannen in de twee weken voorafgaand aan de vierde verjaardag.
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Vrijstelling van schoolbezoek - De 10-dagenregeling
Wanneer kunnen kinderen vrijstelling krijgen van de leerverplichting? De wet maakt verschil tussen
kinderen van vijf jaar en kinderen van zes jaar en ouder. Vanaf de leeftijd van zes jaar gelden
strikte regels. Toch bestaat voor alle leerplichtige kinderen de mogelijkheid tot vrijstelling van
schoolbezoek.
U kunt de schooldirecteur hiervoor om toestemming vragen als er sprake is van bijzondere
familieomstandigheden. De directeur, die door de minister verantwoordelijk wordt gesteld, kan
vrijstelling van schoolbezoek verlenen tot maximaal tien dagen per schooljaar. Wij verlenen dit
bijzondere verlof niet om met vakantie te gaan. Ook betekent deze regeling niet dat uw kind
zonder meer recht heeft op tien extra vakantiedagen in een schooljaar.
U kunt vrijstelling aanvragen als één van de ouders beroepshalve niet tijdens de reguliere
schoolvakanties verlof kan krijgen. Als u een beroep wilt doen op deze zogenoemde 10dagenregeling, dient u een werkgeversverklaring te overleggen. Uit deze verklaring blijkt dat het
voor u onmogelijk is om gedurende de schoolvakantie verlof op te nemen. Een dergelijk verlof
mogen wij niet tijdens de eerste twee schoolweken verlenen. In verband met het afscheid, geven
wij leerlingen uit groep 8 in de laatste schoolweek geen extra vakantieverlof.
Bijzonder verlof aanvragen
Een aanvragen voor bijzonder verlof dient u ten minste acht weken voor het begin van de eerste
verlofdag schriftelijk te doen. De groepsleerkracht heeft het formulier voor u.
Meer informatie over de leerplichtwet vindt u op de website van de rijksoverheid.
Voorkomen van lesuitval
Bij ziekte van een leerkracht zoeken wij via de zogenaamde invalpool een invaller. Als er geen
invaller beschikbaar is, zijn met bepaalde groepen organisatorische verschuivingen mogelijk. Als
er leerkrachten ziek zijn, kan het noodzakelijk zijn kinderen naar huis te sturen. In dat geval
nemen wij met u contact op. Als wij u niet kunnen bereiken, zorgen wij voor de opvang van uw
kind.
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Ouders en school
Op De Jutter vinden wij het belangrijk samen met u op te trekken in de zorg voor de ontwikkeling
van uw kind. Een goede samenwerking met u is een voorwaarde voor een optimale begeleiding
van de leerlingen op school. U heeft regelmatig contact met de leerkracht van uw kind. Zo blijft u
goed op de hoogte van de vorderingen.
Ook betrekken wij u graag bij de activiteiten in en rond de school. Ouders zijn op veel gebieden
binnen de school actief. Denkt u aan de medezeggenschapsraad, de ouderraad en de
klankbordgroep. Ook ondersteunen ouders de school en de ontwikkeling van de kinderen bij
activiteiten als lezen, zelfstandig werken, werken op computers, schoolreisjes, gastlessen en
groepsgebonden activiteiten.
Wij verwachten:
●

dat u erop toeziet dat uw kind op tijd op school is

●

dat u let op de hygiënische verzorging van uw kind

●

dat u gemaakte afspraken na komt

●

dat u er thuis op let dat uw kind opdrachten voor school bijtijds af heeft

●

dat u een positieve bijdrage levert

●

dat u, als u zich als hulpouder heeft aangemeld, handelt in het verlengde van de visie van
onze school.

Informatievoorziening aan ouders
Een goed contact met ouders op basis van vertrouwen en wederzijds respect vinden wij heel
belangrijk. Dit zien wij als een voorwaarde om gezamenlijk uw kind zo goed mogelijk te volgen en
te begeleiden. Wij hebben verschillende mogelijkheden ingebouwd om met elkaar in contact te
komen. Denkt u aan:
Kennismakingsgesprek
Aan het begin van ieder schooljaar nodigen wij u uit om met de leerkracht in gesprek te gaan. Bij dit
kennismakingsgesprek kunt u de leerkracht informeren over uw kind. Zo kan de leerkracht beter
afstemmen op de behoefte van uw kind.
Informatieavond
Aan het begin van het schooljaar organiseren wij informatieavonden. De leerkracht laat u dan
kennis maken met de in de groep van uw kind gehanteerde leermethoden en leermiddelen.
Voortgangsgesprek
Tijdens het voortgangsgesprek informeert de leerkracht u over de voortgang van uw kind.
Rapportavond
Na het vaststellen van de resultaten, tweemaal per schooljaar, nodigt de leerkracht u uit op school.
U neemt dan samen de resultaten en vorderingen van uw kind door. Ook beantwoordt de
leerkracht uw eventuele vragen.
Nieuwsbrieven en informatie per Parro
U ontvangt nieuwsbrieven of andere relevante informatie van leerkrachten of directie via Parro.
Ook de Flessenpost en de schoolkrant, het zogenoemde Jutternieuws, versturen wij via Parro.
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Inloopspreekuur directeur
Iedere laatste woensdag van de maand heeft de directeur van 8.30 tot 10.30 uur een
inloopspreekuur. U kunt dan zonder afspraak binnenlopen om zaken te bespreken. De precieze
data staan op de jaarplanning die wij u aan het begin van het jaar toesturen.
Communicatiemiddelenmix
Middel

Doel / onderwerp

Frequentie

Klassenborden

Lopende zaken in de klas,
huiswerk, toetsen,
oproepen voor klas.

Parro centraal

Centrale berichten en
Indien nodig Directeur
belangrijke wijzigingen voor
de groep (leerkracht ziek,
besmettelijke ziekte).

,,

,,

Parro

Jaarkalender / Schoolgids,
Flessenpost (nieuwsbrief).

Elke dag

Wie
Leerkracht

Begin
Directeur
schooljaar
en
nieuwsbrief
maandelijks

Informatie voor alle
Indien nodig Adviesgroep
leerlingen (centraal) vanuit
(leerkrachten)
de adviesgroepen zoals
Paasontbijt,
avondvierdaagse,
projectafsluiting.
Als individuele ouders niet
Indien nodig Leerkracht
telefonisch bereikbaar zijn,
stuurt de leerkracht via
Parro een bericht waarin de
leerkracht aangeeft dat
persoonlijk contact is
gezocht. Parro staat open
voor reacties.

Telefonisch

Ziekmelden leerling(en)

Indien nodig Ouders

Ouderavond

Beleidszaken, thema’s,
nieuwe methodes.

1 x per jaar

MR

Klankbordgroep

Informele bijeenkomst over
een schoolthema waarbij
ouders en directeur van

3 x per jaar

Directeur en ouders
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Opmerkingen

gedachten wisselen over
een actueel onderwerp.
Informatie avond Belangrijke avond waarbij
1 x per jaar
ouders/leerkrachten
kennismaken en informatie
wordt gegeven over de
school en de groep, zoals
het lesaanbod.

Leerkrachten

Website

Naslag en actueel document Indien nodig Directeur i.s.m.
over schoolzaken, kalender.
beheerder

Jutternieuws

Kinderkrant

3 a 4 x per
jaar

Kinderredactie

Brief

Urgente persoonlijke
schoolzaken

Bij calamiteiten

Directeur

Mail

Zaken over het individuele
kind in eerste instantie in
een persoonlijk gesprek, in
tweede instantie
telefonisch. Per mail wordt
niet inhoudelijk over een
leerling gesproken.
Mailverkeer tussen ouders
en leerkrachten wordt tot
een minimum beperkt. Er
wordt alleen gemaild als
sprake is van extra zorg
zoals een observatie,
ondersteuning vanuit SWV
of andere externe.

Leerkrachten en
ouders

Ouder
gesprekken

Persoonlijke informatiedeling 3 a 4 x per
tussen ouder en leerkracht
jaar
over individuele kind.
*Kennismakingsgesprekken
*Voortgangsgesprekken
*Eerste rapport
*Tweede rapport
(facultatief)

Leerkracht en ouders

Sociale media

School profileren voor
ouders/familie etc.

Mail MR

Ontvangst van vragen ouders Indien nodig MR
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Indien nodig Leerkracht

Leerkrachten
hebben op
jaarbasis
maximaal 5 uur
per leerling
voor
gesprekken met
ouders.

aangaande beleid
Telefoon

Calamiteiten,
informatieverstrekking
derden/ouders, etc.

Indien nodig Allen

Informatiemap
nieuwe
leerlingen

-schoolgids
-link facebook
- uitnodiging Parro
-welkomstbrief met naam

Bij inschrijving

WhatsApp

Professioneel overleg voor
commissies, werkgroepen.

Indien nodig Leden van de
werkgroep

Inloopspreek uur Zonder afspraak binnenlopen Iedere
bij de directeur om
laatste
schoolzaken te bespreken.
woensdag
van de
maand
8.30-10.30
uur
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Administratie

Directeur

Algemene
telefoonnummer
van school, soms
telefoonnummers van
leerkrachten.

Inzage in leerlingdossier
U kunt een afspraak met ons maken als u het leerlingdossier van uw kind wilt inzien. In het bijzijn
van een personeelslid van onze school mag u het dossier dan lezen. Toetsuitslagen en
onderzoeksverslagen van externe instanties mag u kopiëren.
Inschrijving nieuwe leerlingen
U kunt uw kind gedurende het hele schooljaar aanmelden. Voorafgaand aan een aanmelding heeft
u altijd een gesprek met de directeur. Tijdens dit gesprek gaan wij onder meer in op de identiteit
van onze school. Ook kunt u een kijkje nemen in ons gebouw om zelf te ervaren hoe wij werken.
Komt uw kind van een andere basisschool, dan ontvangen wij van u of de vorige school het
leerlingdossier. Hierin zit het onderwijskundig rapport, het LVS (leerlingvolgsysteem), recente
toetsgegevens en het ‘gewone’ rapport. Ook moet het dossier een bewijs van uitschrijving van de
vorige school bevatten. Binnen zeven dagen sturen wij een bewijs van inschrijving naar de vorige
school.
Kinderen van andere scholen komen over het algemeen eerst een week wennen. Uw kind is
welkom als uit de bevindingen van de wenweek en het onderwijskundig rapport van de vorige
school geen reden tot weigering blijkt.
Schorsing en verwijdering
Schorsing en verwijdering van leerlingen komt zelden voor. Alleen in extreme situaties gaan wij
uiteindelijk over tot schorsing en verwijdering als maatregel. De beslissingsbevoegdheid over
toelating en verwijdering van leerlingen ligt bij het bestuur.
Voordat wij tot schorsing of verwijdering overgaan, hoort de directeur alle partijen en maakt
hiervan een verslag. De directeur wint advies in bij de leerplichtambtenaar, de inspectie van
onderwijs en de directeur-bestuurder van de stichting OBODB. Op de website van het bestuur
(www.obodb.nl) staat het volledige protocol schorsing en verwijdering.
Klachtenregeling
Iedere school heeft verplicht een klachtenregeling. Wij voelen ons verantwoordelijk voor het
realiseren van een veilige school met een prettig pedagogisch klimaat. Als ondanks onze
inspanningen toch zaken anders lopen dan u had verwacht, kunt u ons hierop aanspreken.
In de klachtenregeling maken wij onderscheid tussen klachten over machtsmisbruik en overige
klachten. Onder machtsmisbruik verstaan wij seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld
en pesten. De overige klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over begeleiding van leerlingen,
toepassen van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen en de schoolorganisatie. Heeft u
ernstige klachten over een vorm van machtsmisbruik ten opzichte van uw kind, dan kunt u een
beroep doen op de interne of externe vertrouwenspersoon. U kunt ook een officiële klacht
indienen bij de klachtencommissie.
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Op onze school werkt Renate Passchier als vertrouwenspersoon. U kunt met haar vertrouwelijke
zaken bespreken. Zij luistert naar uw verhaal en bespreekt welke stappen ondernomen kunnen
worden. De contactpersoon kan u ook doorverwijzen naar een externe vertrouwenspersoon van
de school. Deze is er om met u verder over de klacht te praten en u te ondersteunen bij eventuele
verdere stappen. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk. De gesprekken met haar zijn
strikt vertrouwelijk.
Als het nodig is, wordt de klacht officieel ingediend bij de klachtencommissie. Deze commissie
onderzoekt de klacht en adviseert het bestuur van de school over te nemen maatregelen. Het
bevoegd gezag beslist wat ze met het advies doet en laat dat alle partijen weten.
Wij gaan ervan uit dat u met overige klachten in eerste instantie naar de betrokkene gaat,
bijvoorbeeld de leerkracht. Komt u er samen niet uit, dan kunt u terecht bij de directeur. Bent u
daarna nog niet tevreden, dan kunt u het schoolbestuur inlichten dat samen met u naar een
oplossing zal zoeken. De externe vertrouwenspersoon voor onze school is te bereiken via de GGD
Hollands Midden: Secretariaat PZJ telefoonnummer 088 308 3342.

Veiligheid binnen onze school
Veiligheidsplan
Een veilige school is een school waar leerlingen, ouders en medewerkers veilig zijn en zich veilig
voelen. Het gaat daarbij om meer dan een veilig schoolgebouw, een goed functionerend
brandalarm en overzichtelijke, toegankelijke nooduitgangen. Een veilige school is ook een school
waar mensen respectvol met elkaar omgaan en waar voorkomen wordt dat kinderen elkaar
discrimineren of buitensluiten.
Met het zogenoemde schoolveiligheidsplan werken wij op De Jutter bewust en actief aan
veiligheid op school. Met de in dit plan vastgelegde afspraken en richtlijnen rondom veiligheid
bieden wij goede en duidelijke handvatten voor de manier waarop verschillende geledingen
binnen de school met veiligheid om kunnen en moeten gaan.
Samen met de Medezeggenschapsraad evalueert de directeur jaarlijks het veiligheidsdocument,
inclusief bijlagen en beschreven activiteiten. U kunt het volledige veiligheidsplan opvragen bij de
directeur.
Luizenprotocol
Alle leerlingen kunnen hun jas in een luizenzak doen. Na iedere vakantie controleren wij alle
leerlingen op hoofdluis. Als wij bij uw kind luizen vinden, bellen wij u op zodat u uw kind thuis
kunt behandelen. Als wij neten constateren, geven wij een brief mee naar huis of sturen wij een
bericht via Parro. U dient zelf de nacontrole in de gaten te houden.
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Het onderwijsaanbod
Het onderwijs in vogelvlucht
Taal, schrijven en rekenen vormen de basis voor de andere leer- en vormingsgebieden, zoals
wereldoriëntatie, natuuronderwijs, gezond en redzaam gedrag, sport en spel en kunstzinnige
vorming.
In de groepen 1 en 2 ligt het accent op het voorbereidend leren ten behoeve van de
basisvaardigheden taal, schrijven en rekenen. Het leren binnen de kleuterbouw kent een overgang
van het onbedoelde ontwikkelend leren vanuit het spel, tot het meer beredeneerd en gestuurd
leren aan de hand van bepaalde opdrachten. De leerkracht speelt door middel van observatie en
registratie in op de ontwikkeling van het jonge kind en biedt onderwerpen aan waar uw kind op
dat moment aan toe is. De leerkracht daagt uw kind ook uit om de naastgelegen gebieden te
verkennen. Hierbij gebruiken wij thema’s.
Vanaf groep 3 werken wij verder aan de ontwikkeling van uw kind op de verschillende leer- en
vormingsgebieden. Door middel van zorgvuldig klassen- en groepenmanagement leren wij iedere
leerling binnen de basisvaardigheden in de groep om zelfstandig te leren werken naar eigen
aanleg en tempo. Het beginnende lezen, schrijven en rekenen kent veel oefeningen. Hierbij wordt
het tempo steeds hoger. Bij taal beginnen wij met oefeningen met woorden, zinsdelen en zinnen.
Bij rekenen krijgen de tafels de nodige aandacht. Als uw kind meer aankan, bieden wij ook meer
aan. Vanuit duidelijk opgebouwde leerlijnen werken wij toe naar het behalen van alle gestelde
doelen binnen het basisonderwijs.
Om de vorderingen van uw kind te volgen, maken wij naast de toetsen uit de gebruikte methodes
ook gebruik van het leerlingvolgsysteem in Parnassys, aangevuld met Cito.
In schooljaar 2017-2018 zijn we gestart met IPC. IPC is een vooruitstrevend curriculum waarbij
effectief leren centraal staat. Kinderen leren met IPC doelgericht werken aan eigen
(leer)vaardigheden op het gebied van wereldoriëntatie en creatieve vakken. Meer informatie
vindt u op www.ipc-nederland.nl.
Nog belangrijker dan de methoden die op school worden gebruikt, zijn de mensen die er werken.
Aan hen heeft u uw kind toevertrouwd. Teamleden van De Jutter besteden veel tijd aan
samenwerking en overleg. Jaarlijks bepalen de teamleden samen met de directie hun persoonlijke
ontwikkelingsdoelen. Naast individuele scholing door teamleden, schoolt ook het hele team
regelmatig samen. Dit gebeurt door middel van een jaarlijkse studiedag, het volgen van cursussen,
workshops en het houden van studiebijeenkomsten op school met externe deskundigen.
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Het Da Vinci onderwijs
Het Da Vinci onderwijs van De Jutter richt zich op leerlingen die zich cognitief sneller ontwikkelen
dan andere kinderen. De exclusieve groepen 5 tot en met 8 zijn voor kinderen met een TIQ van
130 of hoger. Het Da Vinci onderwijs is afgestemd op (hoog)begaafde leerlingen. Onze
gespecialiseerde leerkrachten spreken de leerlingen aan op hun capaciteiten en spelen in op hun
unieke leerbehoefte op cognitief, motorisch en sociaal-emotioneel gebied.
Doelen Da Vinci onderwijs
● Het welbevinden van de kinderen staat voorop. Wij willen dat onze leerlingen een fijne
schooltijd hebben.
● Het is belangrijk dat kinderen zich uitgedaagd voelen en dat zij ‘leren leren'. Komt er wel
uit wat er in zit? Begaafde kinderen tonen niet automatisch een hoge productiviteit. Wij
werken aan het ontwikkelen van een goede werkhouding van onze leerlingen.
● Wij streven ernaar om de kerndoelen van het basisonderwijs te behalen. Dit zijn wij
wettelijk verplicht. Wij bieden het lesprogramma ‘compact’ aan. Hierdoor halen de
meeste leerlingen de kerndoelen in minder tijd. Wij werken ook met aanvullende
weekdoelen. Deze zijn afgestemd op de mogelijkheden van de kinderen.
● De weektaak vullen wij aan met vaardigheidsdoelen. Hieronder vallen bijvoorbeeld leren
plannen, zelfstandig werken, samenvatten en onderzoek doen.
De Jutter & Da Vinci groepen
De leerlingen uit de Da Vinci groepen spelen en werken samen met leeftijdsgenoten uit de andere
groepen. Zij spelen met elkaar buiten, doen mee met alle vieringen en werken aan gezamenlijke
thema’s. De groepen maken deel uit van onze basisschool. Dat is een belangrijk uitgangspunt van
ons concept. Er is dus geen sprake van een sociaal isolement.
Inschrijven Da Vinci
Wij hanteren in het aannamebeleid de volgende richtlijnen:
Voor toelating op de Da Vinci afdeling gelden de volgende regels:
● Uw kind heeft een T IQ van 130 of hoger,
● De afzonderlijke resultaten van het verbaal en performaal IQ zijn groter dan 125,
● Het intelligentieonderzoek is niet ouder dan twee jaar en moet voorzien zijn van
ondertekening door een geregistreerd GZ psycholoog,
● Uw kind vaart wel bij dit type onderwijs, zowel sociaal-emotioneel als cognitief. Hier
hebben ouders en school overeenstemming over,
● Uw kind verstoort het onderwijsproces van medeleerlingen niet.
Leerlingen die al bij ons op school zitten, hebben voorrang op leerlingen die van buitenaf komen.
Ook voor interne leerlingen geldt het aannamebeleid zoals hierboven beschreven. Als leerlingen
van buitenaf worden aangemeld, maken ouders een afspraak met de directeur van De Jutter voor
een kennismakingsgesprek.
Wij bouwen een dossier op met onder andere informatie van de school van herkomst van de leerling
(onderwijskundig rapport) en een verslag van een intelligentieonderzoek dat is uitgevoerd door een
door de schoolleiding erkend onderzoeksbureau.
22

Met de leerling vindt een kennismaking plaats, waarna de leerling een week proefdraait. Het team,
bestaande uit de intern begeleider, de leerkrachten van Da Vinci en de directeur, bespreken het
dossier. Een aanvullend onderzoek behoort tot de mogelijkheden. Daarna volgt het besluit of een
leerling wel of niet kan worden toegelaten. Dan kunt u overgaan tot inschrijving.
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Overgang groep 8 naar het voortgezet onderwijs
Het hele schooljaar vindt een aantal activiteiten plaats om de overgang naar het voortgezet
onderwijs (VO) zo soepel mogelijk te laten verlopen. Tijdens het schooljaar vinden
gesprekken plaats tussen u en leerkrachten. Hierin staan de vorderingen van uw kind
centraal. In januari organiseren verschillende VO-scholen hun voorlichtingsavond. Ons
advies aan u en uw kind is om u zo breed mogelijk te oriënteren. Door op meerdere
scholen te kijken en voor- en nadelen af te wegen, kunt u een welbewuste keuze maken.
Stappenplan schooladvies groep 8 naar het voortgezet onderwijs
● Vanaf groep 3 wordt de zogenoemde OPP-trap actueel. Dit is een middel waarmee
wij het ontwikkelingsperspectief in kaart kunnen brengen. Wij vullen de OPP-trap
aan na elk CITO meetmoment.
● Naast de CITO-/Parnassys-uitdraai voegen wij vanaf groep 5 bij elk rapport ook de
OPP-trap bij. Zo heeft u inzicht in het niveau van uw kind.
● Na het E7 CITO meetmoment, vindt , in het begin van het nieuwe
schooljaar,overleg plaats tussen de leerkrachten van de groepen 7, directie en IBer. Welk voorlopig schooladvies gaan we als school geven? In dit overleg wordt
ook duidelijk welke leerlingen we aanmelden voor de LWOO-toets
(leerwegondersteunend onderwijs toets). Ook brengen wij leerlingen in kaart die
uitgesloten kunnen worden van de Centrale Eindtoets. De ouders krijgen tijdens
de voortgangsgesprekken een voorlopig schooladvies.
Tijdens dit gesprek informeren wij de ouders van de leerlingen die in aanmerking
komen voor de LWOO-toets en/of van de leerlingen die uitgesloten kunnen
worden van de Centrale Eindtoets.
● Leerkrachten van groep 8 melden in oktober de leerlingen aan die in aanmerking
komen voor de LWOO-toets.
● Leerkrachten van groep 8 maken per leerling het dossier aan in Onderwijs
Transparant.
● In december vraagt de IB-er, in overleg met de leerkrachten van groep 8, de
toetsboekjes voor de Centrale Eindtoets aan.
● In april volgt de Centrale Eindtoets.
● Bij leerlingen die opvallend hoger scoren dan verwacht bestaat, in overleg,de
mogelijkheid het schooladvies eventueel aan te passen.
U moet zelf uw kind aanmelden bij het voortgezet onderwijs. U krijgt van de leerkracht een
adviesformulier met daarop een persoonlijke code. Hiermee meldt u uw kind aan bij de
middelbare school. Aan deze code is een digitaal dossier gekoppeld. De middelbare school krijgt
op deze wijze de beschikking over gegevens van uw kind. Voor 1 maart wordt het door u
ingevulde aanmeldingsformulier, voorzien van kopie identiteitsbewijs, verzonden naar de
desbetreffende school. De beslissing over toelating wordt gebaseerd op het advies van De Jutter.
Het advies is doorslaggevend, maar kan nooit bindend zijn. In april volgt nader overleg tussen De
Jutter en de VO-scholen en zo nodig wordt opnieuw met u gesproken. De uiteindelijke beslissing
van de VO-scholen delen zij eind mei zowel aan u als aan onze school mee. U bent zelf
verantwoordelijk voor de aanmelding bij het voortgezet onderwijs.
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De Jutter is verantwoordelijk voor het zo soepel mogelijk laten verlopen van de overgang naar het
voortgezet onderwijs. Tijdens het eerste schooljaar van het VO krijgt De Jutter rapporten over de
prestaties van de oud- leerlingen. Indien gewenst kan de VO-school bij De Jutter aanvullende
informatie over de leerlingen inwinnen. Slechts zelden wordt hier gebruik van gemaakt.
Uitstroomgegevens 2017-2018
VMBO-BL
14%
VMBO-TL/HAVO
29%
HAVO/VWO
14%
VWO
43%
Parnassys en Cito
Met het leerlingvolgsysteem, waarvoor wij Parnassys en Cito gebruiken, maken wij analyses
waaruit we de doelstellingen voor de school, de groep, de leerling en/ of het vak kunnen bepalen.
Parnassys en Cito meten de tussenopbrengsten van de individuele leerlingen en van het
gemiddelde van de groep. Aan de hand van de opbrengsten stellen leerkrachten groepsplannen
op. Hierin delen zij de leerlingen in op niveau en passen zij hun klassenmanagement en
instructiemomenten hierop aan.
De toetsen die worden afgenomen :
Groep 1-2
o Taal voor kleuters (vanaf eind groep 2)
o Rekenen voor kleuters (vanaf eind groep 2)
o Visuele discriminatie (visdisc)
o Screening ontluikende geletterdheid
o Sociogram
o KIJK
o Look
Groep 3 t/m 8
o Technische lezen (leestechniek)
o DMT
o AVI
o Rekenen /Wiskunde
o Tempo toets
o Begrijpend lezen
o Spelling
o Woordenschat
o Begrijpend luisteren (groep 3 en 4) en eventueel vanaf groep 5 voor leerlingen met
dyslexie
o Screening dyslexie
o ZIEN + Sociogram Groep 8
o Eindtoets
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Zorg en begeleiding
Interne begeleiding
Binnen de school is de intern begeleider verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de zorg.
Interne begeleiding is de verzamelnaam voor alles dat binnen de school aan extra begeleiding van
individuele leerlingen plaatsvindt.
De intern begeleider is actief op drie niveaus: de zorg in de groep, de zorg in de school en
schoolnabije zorg. Op elk van deze drie terreinen heeft de intern begeleider verschillende taken en
activiteiten.
Als er reden toe is, schakelt de leerkracht, na overleg met de ouders, de interne begeleider in.
Leerkrachten bespreken tweemaal per jaar de hele groep door met de intern begeleider. Soms is
het nodig verder te praten over een individueel kind. Dit kind wordt dan verder besproken in een
zogenaamde kindbespreking. Als over uw kind een kindbespreking is gehouden, wordt u
geïnformeerd over eventuele aanpassingen in het onderwijsprogramma. Dit kan bijvoorbeeld een
extra hulpprogramma zijn, dat op school of thuis gemaakt kan worden of het doorverwijzen naar
een externe deskundige.
De externe deskundigen zijn gespecialiseerd in het afnemen van onderzoeken of het bieden van
specialistische hulp zoals bijvoorbeeld bij dyslexie. Daarnaast heeft de school of intern begeleider
contact met diverse remedial teachers (RT). Dit wordt door ouders zelf betaald.
Als blijkt dat een kind met ernstige problemen, zoals leer- of gedragsproblemen, niet langer op
school kan blijven, wordt in overleg met de ouders gezocht naar een andere school. Dit kan een
school voor speciaal (basis)onderwijs zijn. Er zijn grenzen aan de zorgverbreding op onze school.
Wat betreft de zorg zien wij u als een belangrijke partner voor het bereiken van de beste
resultaten van uw kind. Wij vinden het belangrijk om, waar mogelijk, samen met u ons onderwijs
en onze zorg voor uw kind zo goed mogelijk vorm te geven. Op die manier kunnen we gezamenlijk
de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk begeleiden en stimuleren.
Passend Onderwijs
De wet Passend Onderwijs regelt de begeleiding van kinderen die extra ondersteuning nodig
hebben. Voor meer informatie kunt u kijken op www.passendonderwijs.nl of informatie vragen bij
de intern begeleider van onze school.
De Jeugdarts
De GGD heeft als taak om ouders en school te steunen in de begeleiding van de gezondheid en de
ontwikkeling van kinderen. Zij geven informatie en ondersteuning aan ouders en school en nodigen
kinderen uit voor preventieve gezondheidsonderzoeken. De GGD geeft de school adviezen over
veiligheid, hygiëne, infectieziekten, omgaan met elkaar, pesten, gezonde voeding en een veilige
omgang met internet en sociale media. Meer informatie over de werkzaamheden en de
ondersteuning van de GGD vindt u op de website van onze school. U kunt ook kijken op
www.ggdhm.nl.
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De logopedist
De logopedist komt een paar keer per jaar naar school en probeert samen met u en de leerkracht
eventuele spraak- en taalproblemen vroegtijdig op te sporen en te verhelpen. Als u of de
leerkracht vragen heeft over de spraak- en taalontwikkeling van uw kind, kan de logopedist
onderzoeken doen of adviezen geven voor eventuele behandeling. Als behandeling nodig blijkt,
verwijst de logopedist door naar een collega buiten de school. U bent hiervoor verder
verantwoordelijk.
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Adressen en telefoonnummers
Algemeen

OBS De Jutter
Alk 82
2201 XP Noordwijk

T: 071- 362 15 54

Schoolleiding

Gea Baars

T: 071- 362 15 54

Bestuur

Stichting OBODB
Bonnikeplein 24
2201 XA Noordwijk

T: 071- 820 00 40

De Kindervilla Wereld

www.dekindervillawereld.nl

T :071- 364 00 90

Vertrouwenspersoon

Renate Passchier

T: 071 - 362 15 54

Ouderraad

Karin Homan

T: 071 – 362 15 54

Onderwijsinspectie

www.onderwijsinspectie.nl
info@owinsp.nl

GGD Hollands Midden

www.ggdhm.nl

T: 088 308 32 10

Jeugdarts

Mevr. E. M. de Wilde

T: 088 308 42 11

Centrum voor Jeugd en Gezin

Mevr. J. de Mare

T: 088 254 23 84

Samenwerkingsverband

www.swvdb.nl

T: 0252 -43 15 75

Meldpunt klachten

Meldpunt voor seksuele
intimidatie, seksueel
misbruik, ernstig psychisch
of fysiek geweld

T: 0900- 11 13 111

Medezeggenschapsraad
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