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“Iedereen is hier welkom“
Tamimount, moeder van Abdullah (9) en Dawud (7), NBS Dirk van Veen

Tamimount Kaddouri is de moeder van Abdullah 
(9) en Dawud (7). Ze legt uit waarom haar zoons 
de overstap hebben gemaakt naar NBS Dirk van 
Veen: “Ik heb me verdiept in de resultaten en de 
uitstroom van deze school en zag dat de kwaliteit 
van het onderwijs goed is. Ook zocht ik een school 
die oog heeft voor wat elke leerling nodig heeft. 
Mijn ene zoon kan soms wat extra hulp bij het 
lezen gebruiken en de andere juist wat extra 
uitdaging. Voor beiden is het hier goed geregeld.” 

Aandacht voor sociaal-emotionele 
ontwikkeling
Tamimount vindt het fijn dat school aandacht 
besteedt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling 
van de kinderen: “Ze werken in de les met de 
Gelukskoffer. Dat gaat over thema’s als geluk, 
positief denken, dankbaarheid en zelfvertrouwen. 
Op deze school leren mijn kinderen ook dat het 
belangrijk is om iets te doen voor de samenleving. 
Zo hebben ze laatst kaarten gemaakt voor 
mensen in het verpleegtehuis.” 

“Ik vond het belangrijk om voor Stichting 
Nutsscholen Breda op de foto te gaan. Want als 
er ook leerlingen en ouders van kleur op de foto 
staan, zien mensen dat iedereen hier welkom is.“
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KRACHTIG KOERSEN

Voor je ligt ons koersplan met daarin onze ambities tot en met 
2026. Je leest waar wij als stichting Nutsscholen Breda (SNB) voor 
staan en waar we de komende jaren voor gaan. We zijn trots op 
dit koersplan met de naam Krachtig koersen!

HET KOERSPLAN IS VAN ONS SAMEN
Dit koersplan is een co-creatie waar we met elkaar hard aan hebben gewerkt. We hebben als 
medewerkers van SNB kritisch naar onszelf en ons onderwijs gekeken. En ook onze leerlingen, hun 
ouders en onze partners hebben aangegeven wat zij de komende jaren van ons verwachten. Alle 
waardevolle input heeft geleid tot dit gezamenlijke koersplan. 

DIT IS WAT JE 
GAAT LEZEN

Onze basis 4
• Missie
• Visie
• Kernwaarden

De wereld 8 

Onze ambities 10
• Onderwijs
• Werkgeverschap
• Ouders & partners
• De wereld & ik

Hoe nu verder? 15
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Als je krachtig koerst, heb je bakens nodig. Vaste punten die je 
helpen om goed te navigeren. Voor ons zijn dat onze missie, 
visie en kernwaarden. Die staan als een paal boven water en 
geven ons richting bij het formuleren van onze ambities. 

ONZE MISSIE
Hier staan we voor
Bij ons ontdek je wie je bent, wat je kunt en wilt en hoe je stevig 
in je schoenen staat.

ONZE VISIE
Hier gaan we voor
Gedreven en vol energie bereiden we onze leerlingen voor 
op hun toekomst. Dat doen we niet alleen, maar samen met 
de leerlingen en hun ouders. Op een manier die bij ons als 
Nutsschool past, met veel meer dan alleen aandacht voor taal 
en rekenen. Wij gaan ervoor dat onze leerlingen sterk staan 
in een samenleving die snel verandert. Dat ze weten waar ze 
goed in zijn en waar ze blij van worden. We laten ze ervaren 
dat ze ook dingen op hun eigen manier mogen doen en dat het 
belangrijk is om een bijdrage te leveren aan de maatschappij. 

ONZE BASIS

Start goed 
De kwaliteit van ons onderwijs is hoog. We geven onze leerlingen kennis en vaardigheden mee 
die minimaal voldoen aan de referentieniveaus van de onderwijs inspectie. We leren ze leren en 
stimuleren ze het maximale uit zichzelf te halen. 

Leer meer 
Met veel aandacht voor kunst, cultuur, wetenschap en techniek werken we aan de ontwikkeling 
van onze leerlingen. Hoe breder hoe beter. We stimuleren hun creativiteit en dagen hen uit om 
binnen de verschillende vakgebieden kritisch en probleem oplossend te denken.

Probeer uit 
In een open en veilige omgeving geven we iedereen de ruimte zichzelf te zijn, te experimenteren 
en fouten te maken. Zo ontdekken en ontwikkelen onze leerlingen én medewerkers hun talenten.

Vind geluk 
We investeren in het nemen van verantwoordelijkheid, het maken van verstandige keuzes, het 
omgaan met tegenslagen en veranderingen en het vinden van geluk.
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Stijn (9) zit pas sinds kort op NBS Dirk van 
Veen, maar is nu al enthousiast: “Wat mij 
opvalt, is dat iedereen hier vriendelijk is. 
De sfeer is heel fijn. Er wordt niet gepest, 
kinderen houden zich aan hun afspraken en 
iedereen mag meespelen. En in de les zitten 
we allemaal rustig onze werkjes te maken. 
Op mijn vorige school voelde ik me wel eens 
eenzaam, maar nu niet meer. Ik zei gisteren 
nog tegen mama: Ik ben zo gelukkig op deze 
school!” 

Een achtbaan ontwerpen
Stijn kan wel wat extra uitdaging gebruiken 
en ook daarvoor zit hij goed bij NBS Dirk van 
Veen. Zo gaat Stijn af en toe naar Studio Dirk 
waar kinderen in groepjes extra projecten 
doen, onder begeleiding van 2 juffen. Stijn 
glundert: “We moeten nu een attractie 
bedenken voor een pretpark. Ik ben een 
achtbaan aan het ontwerpen.”

Stijn (9) met zijn vader Hans, NBS Dirk van Veen 

“Ik ben zo 
gelukkig hier 
op school”
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ONZE KERNWAARDEN
Hieraan herken je ons

WE DOEN  
HET SAMEN 
Ons onderwijs is van leerlingen, 
medewerkers én ouders. We doen 
het samen en iedereen heeft een 
stem. We stellen ons open voor 
een ander, we inspireren elkaar en 
leren van elkaar. 

WE HEBBEN 
RESPECT
We werken samen op basis van 
respect. Dat biedt de veiligheid 
om je optimaal te ontwikkelen. We 
denken in mogelijkheden en zorgen 
goed voor onszelf, de ander en de 
wereld om ons heen.

WE NEMEN 
VERANTWOORDELIJKHEID

We nemen verantwoordelijkheid voor onszelf en voor de 
mensen en de wereld om ons heen. Met elkaar leveren 
we een bijdrage aan de samenleving.

WE ZIJN TROTS
Allemaal zijn we trots op ons onderwijs, 
op de verantwoordelijkheid die we samen 
nemen en op de resultaten die we met 
elkaar behalen. We leren onszelf en elkaar 
om trots te zijn en die trots uit te spreken.
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Paco (10) en zijn zussen Evi en Cato (beiden 
7) hebben het erg naar hun zin op NBS De 
Hoogakker. Paco: “Het is een fijne school. 
Iedereen is er voor elkaar en niemand sluit 
een ander buiten.” Cato vult aan: “We leren 
hoe we goed met elkaar kunnen omgaan. 
In de les hebben we het over het ik-, jij- en 
wij-kompas. Dat gaat over rekening houden 
met jezelf, met de ander of met iedereen. 
Het ik-kompas heb je bijvoorbeeld nodig als 
je in een situatie voor jezelf moet opkomen.”

Leuke lessen
Dat de kinderen graag naar school gaan, 
komt vooral door de leuke lessen. Ze weten 
alle 3 wel een goed voorbeeld. Evi: “Bij 
Boekenpraatjes mag je vertellen over een 
boek dat je gelezen hebt. Mijn praatje ging 
over De Gorgels, dat vind ik een superleuk 
boek.” Cato: “Vorige week moesten we een 
plattegrond van de klas maken. We moesten 
doen alsof we vanuit de lucht naar beneden 
keken.” Paco vindt vooral de uitleg in de 
lessen heel goed: “Zoals laatst toen het over 
schaduw ging. De juf laat dan ook echt met 
een lamp zien hoe schaduw werkt.” Maar 
Paco geeft ook lachend toe dat het niet 
alleen om de lessen gaat: “De feestjes hier 
op school zijn ook erg leuk!”

Cato, Evi (beiden 7) en Paco (10), NBS De Hoogakker

“Wij houden op school 
rekening met elkaar”
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DE WERELD 

Bij het formuleren van onze ambities houden we 
rekening met de wereld waarin we leven. Een wereld 
waarin je altijd en overal toegang hebt tot informatie en 
je zelf ook continu informatie kunt delen met anderen. 
Alles en iedereen is digitaal verbonden en de wereld 
waarin we leven verandert voortdurend. 

21E-EEUWSE 
VAARDIGHEDEN
Omgaan met een digitaal verbonden en snel 
veranderende wereld vraagt vanzelfsprekend om 
goede taal- en rekenvaardigheden, maar ook om 
zogenaamde 21e-eeuwse vaardigheden. Wij stimuleren 
onze leerlingen om deze vaardigheden toe te passen 
en we gebruiken daarbij het Columbusmodel als 
inspiratiebron. Dit model verdeelt de 21e-eeuwse 
vaardigheden onder in 3 groepen: 
• Dragende vaardigheden 
• Stuwende vaardigheden 
• Verbindende vaardigheden 

Deze dragende, stuwende en verbindende vaardigheden 
komen aan bod in onze reguliere lessen en in lessen 
rondom kunst, cultuur, wetenschap en techniek. 

DRAGENDE VAARDIGHEDEN 
 
Deze vormen de basis en gaan over persoonlijke ontwikkeling en verdieping van 
kennis en kunde. 

STUWENDE VAARDIGHEDEN 
Deze helpen ons om digitale technologie om te zetten in gerichte oplossingen. 

VERBINDENDE VAARDIGHEDEN 
Deze stellen ons in staat om ons te verbinden met de wereld om ons heen.
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Wannes Rovers is niet alleen de vader van 
Lisa (6) uit groep 1/2, hij is ook NatuurWijzer 
op NBS Teteringen. Een NatuurWijzer laat 
leerlingen op een leuke en actieve manier 
kennismaken met de natuur. Met de groepen 
5 tot en met 8 trekt Wannes 3 keer per jaar de 
natuur in. Wannes: “Ik besteed altijd aandacht 
aan hoofd, hart en handen, oftewel: leren, 
beleven en doen. Laatst ging ik met groep 6 
op pad en was het thema bomen. Ik heb de 
leerlingen verteld hoe bomen groeien, we 
hebben een stilte-oefening gedaan waarbij ze 
met hun ogen dicht ervaarden hoe het was om 
een boom te zijn en tot slot hebben we samen 
een nest gebouwd.” 

Oog voor elkaar
Vanzelfsprekend vindt Wannes het fijn dat 
NBS Teteringen veel aandacht heeft voor 
natuuronderwijs. Maar ook de aandacht voor 
de samenleving waardeert hij: “De kinderen 
leren naar de maatschappij te kijken en oog 
te hebben voor elkaar. Ze leren om niet te 
oordelen. Iedereen mag er zijn.”

“Ze leren om niet te 
oordelen. Iedereen 
mag er zijn.”

Wannes, NatuurWijzer en vader van Lisa (6), NBS Teteringen 
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ONZE AMBITIES

We beseffen dat we al behoorlijk goed op koers liggen en dat de kwaliteit 
van ons onderwijs hoog is. Die basis is en blijft op orde en daar zijn we trots 
op. Maar we zijn ook ambitieus. Met elkaar hebben we daarom 4 belangrijke 
thema’s bepaald waarop we ons de komende jaren gaan ontwikkelen: 
Onderwijs, Werkgeverschap, Ouders & partners en De wereld & ik. Bij elk 
thema hebben we ambities geformuleerd die onze ontwikkeling richting 
geven. We zijn er daarbij vanuit gegaan dat randvoorwaarden als financiën, 
huisvesting, privacy en digitale middelen goed geregeld zijn. Onze ambities zijn 
gebaseerd op de situatie zoals die in 2022 is. Omdat de wereld snel verandert, 
zullen we ook ten aanzien van onze ambities wendbaar en flexibel moeten zijn. 

ONDERWIJS
Onderwijs is uiteraard ons belangrijkste thema en gaat over de vraag hoe we 
leerlingen het beste voorbereiden op hun toekomst. En hoe we de kwaliteit van ons 
onderwijs bewaken. Dit zijn onze ambities als het gaat om ons onderwijs:

Onderwijs dat past bij de leerling
Iedereen krijgt dezelfde kansen om zich te ontwikkelen. Allereerst door een sterk 
basisaanbod van goed onderwijs voor al onze leerlingen. Dat houden we zo. Voor 
leerlingen die meer nodig hebben dan het basisaanbod, brengen we de onderwijs-
behoeften goed in kaart en stemmen we het onderwijs zo goed mogelijk op die 
behoeften af. We willen leerlingen en hun ouders intensief betrekken bij de manier 
waarop we naar onderwijsdoelen toewerken.

Focus op brede ontwikkeling  
De basisvaardigheden taal en rekenen zijn het fundament van ons onderwijs. We 
besteden ook aandacht aan vaardigheden die leerlingen in de 21e eeuw nodig 
hebben. Denk aan samenwerken en creatief denken. We streven ernaar deze 
vaardigheden volledig te integreren in ons onderwijs. We maken ze concreet, stellen 
doelen vast en brengen de voortgang van de leerlingen in kaart. Zo stimuleren we 
een goede én brede ontwikkeling van onze leerlingen.   

Verbreding van rol leerkrachten
Ons onderwijs bereidt leerlingen voor op hun toekomst. Het vakmanschap van 
de leerkracht is ten eerste het geven van goede instructie, binnen een prettig 
pedagogisch klimaat. Het stimuleren van probleemoplossend, kritisch en creatief 
denken bij de leerlingen vraagt ook om een meer coachende rol van de leerkracht. Zij 
worden hierbij ondersteund door specialisten en vakdocenten. Ook is het belangrijk 
dat de leerkrachten voldoende digitaal vaardig zijn.  

Leerkrachten tonen lef
Leerkrachten hebben tijd en ruimte nodig om zich de kennis en kunde eigen te 
maken die horen bij het aanbieden van een breed onderwijsaanbod. De komende 
jaren integreren leerkrachten die vaardigheden in de bestaande vakken. Ook durven 
ze naar eigen inzicht ruimte te pakken om weloverwogen af te wijken van de leerlijn 
en methode, als het aanleren van die vaardigheden daarom vraagt. 
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De dochter van Evita Jacquemart zit in groep 2 
op NBS Burgst en heeft het goed naar haar zin. 
Evita: “Toen Lauren (5) vorig jaar naar school 
ging, konden we uit 5 basisscholen in de buurt 
kiezen. Hier vond ik de sfeer meteen erg prettig. 
De grote hal was overzichtelijk en ik zag groepjes 
kinderen werkjes doen, zonder elkaar te storen.” 
Bij NBS Burgst leggen de leerkrachten de lesstof 
op verschillende niveaus uit. Evita: “Zo is het voor 
alle leerlingen begrijpelijk. En met lezen kun je 
bijvoorbeeld meedoen met het leesniveau dat het 
beste bij je past.”

Aandacht voor cultuur en 
wetenschap
Evita vindt het fijn dat ze op de school van haar 
dochter aandacht hebben voor extra vakken zoals 
cultuur en wetenschap. “Zo heeft Lauren soms 
musical- en dansles. Dat vindt ze hartstikke leuk. 
Ook komt er af en toe een muziekjuf. Of iemand 
voor science, die samen met de leerlingen leuke 
proefjes doet. Omdat de juf foto’s en verhaaltjes 
deelt in de Parro-app blijf ik goed op de hoogte 
van waar Lauren op school mee bezig is. In die 
app kan ik ook gemakkelijk even 1-op-1 iets 
vragen. Het contact met school is heel goed.”

Evita, moeder van Lauren (5), NBS Burgst 

“Ik vind het fijn dat er op 
school aandacht is voor 
cultuur en wetenschap”
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WERKGEVERSCHAP
Als werkgever zorgen we goed voor onze mensen. We bieden ze veiligheid, waardering, 
ontwikkelkansen én het typische Nuts-gevoel, waarover je meer leest op the-guts-to-
go-nuts.nl. Daarmee trekken we ook nieuw talent aan. Dit zijn onze ambities: 

De krappe arbeidsmarkt trotseren
De krappe arbeidsmarkt is en blijft een van onze grootste uitdagingen. De komende 
jaren gaan we ons steviger profileren met onze 4 beloftes* en met een ambitieus en 
inspirerend opleidingsaanbod. Daarnaast onderzoeken we hoe we ons onderwijs en 
onze organisatiestructuur anders kunnen organiseren. Zo behouden we onze goede 
mensen en zijn we beter opgewassen tegen het tekort op de arbeidsmarkt.  

Talenten stichtingsbreed inzetten
Medewerkers krijgen en nemen de verantwoordelijkheid voor hun eigen en onze 
gezamenlijke ontwikkeling. Dat vraagt om ondernemendheid. In 2026 zetten 
medewerkers hun talenten en expertises niet alleen binnen de eigen school, maar 
stichtingsbreed in. Als werkgever maken wij dit mogelijk.

Vertrouwen, veiligheid en waardering geven
Vertrouwen, veiligheid en waardering zijn de basis voor groei. Fouten maken mag. 
Successen vieren we. We streven ernaar dat elke medewerker zich gezien en gehoord 
voelt. Dat doen we door aandacht te geven aan wat er goed gaat en door tijd te maken 
voor gesprekken en informele momenten om elkaar te ontmoeten. 

Aandacht voor gezondheid en persoonlijke wensen
We besteden aandacht aan mentale en fysieke gezondheid. Als werkgever willen 
we bijdragen aan een goede werk-privébalans. Medewerkers krijgen dan ook het 
vertrouwen om werkuren, waarin zij niet voor de klas staan, flexibel in te vullen. Zo 
ontstaat er ruimte voor persoonlijke wensen.

* We doen 4 beloftes aan onze medewerkers: open boek, warm bad, dream team en 
groen gras. Lees er meer over op nutsscholenbreda.nl/onze-beloftes.

“Ik ben ervan overtuigd 
dat de prettige sfeer 
werkdrukverlagend is”
Roland, leraarondersteuner NBS Boeimeer
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OUDERS & PARTNERS
Leerlingen goed voorbereiden op hun toekomst doen we niet alleen, maar samen 
met ouders en partners. Een stevige en duurzame relatie is de basis voor een 
goede samenwerking. Daar willen wij van onze kant aan werken en daarom zijn dit 
onze ambities:

Werken vanuit vertrouwen
Vertrouwen is de basis van goede samenwerking. We gaan uit van de goede 
intentie. Onze ambitie is dat we open en transparant zijn in onze omgang met 
ouders en partners en dat ze gemakkelijk bij ons aankloppen. We worden ons 
steeds meer bewust van onze voorbeeldfunctie en van de effecten van ons gedrag. 

Zorgvuldig communiceren
Voor een optimale samenwerking is zorgvuldige communicatie essentieel. De 
komende jaren werken we toe naar een klein en overzichtelijk aantal communica-
tiemiddelen. Alle medewerkers scholen zich in communicatievaardigheden. 
We communiceren vanuit onze kernwaarden, kiezen de juiste tone of voice, 
communiceren tijdig en verplaatsen ons in de ander. 

Samen verantwoordelijkheid nemen
Voor de ontwikkeling van de leerling delen 3 partijen de verantwoordelijkheid: de 
ouder, de leerkracht en de leerling zelf. Onze ambitie is dat deze partijen bij de 
intake verwachtingen over ieders verantwoordelijkheid naar elkaar uitspreken en 
afstemmen welke rol de ouder kan spelen in het onderwijs. Dit gesprek blijven we 
na de intake regelmatig voeren, naast de reguliere oudergesprekken. 

Communicatie met partners verstevigen
We werken samen met bijvoorbeeld het vervolgonderwijs, gemeente, (sport)
verenigingen, kinderopvang, cultuuraanbieders en leveranciers. De komende 
jaren brengen we in beeld met welke partners we precies samenwerken en welke 
collega’s verantwoordelijk zijn voor het onderhouden van regelmatig contact. De 
contactpersonen krijgen hiervoor de ruimte.  

“Iedereen kent en 
helpt elkaar. Als je 

binnenloopt, groeten 
ze je allemaal.”

Britt, moeder van Raf (9), NBS Boeimeer
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DE WERELD & IK
Een belangrijk thema voor ons is dat we leerlingen leren hoe zij zich op hun eigen 
manier staande houden in een samenleving die digitaal verbonden is en die snel 
verandert. We besteden aandacht aan burgerschap en vinden het belangrijk dat 
iedereen zijn steentje bijdraagt aan de samenleving waarvan we onderdeel zijn en 
aan de wereld waarin we leven. Dit zijn onze ambities:  

Jezelf en de ander respecteren
Onze leerlingen leren naar zichzelf te kijken als onderdeel van de samenleving. 
Ze leren respect te tonen, te zorgen voor zichzelf en de ander en voor een sociaal 
veilige omgeving. We willen daar planmatig en gestructureerd aan werken, met 
scherp geformuleerde doelen. We nemen dit op in ons systeem van kwaliteitszorg.

De wereld ontdekken en ervoor zorgen
Onze leerlingen ontdekken de wereld. Het is onze ambitie om ze bewust te maken 
van de aarde en de natuur. Naast kennisoverdracht maken we ruimte voor het 
gesprek over duurzaamheid en de verantwoordelijkheid die je als wereldburger 
hebt om goed voor de aarde te zorgen. Onze scholen leren van elkaars aanpak.

De kracht van geluk en dankbaarheid ervaren 
Bij ons ontdekken leerlingen waar hun talenten liggen, waarvan ze gelukkig worden 
en waarvoor ze dankbaar mogen zijn. De komende jaren geven we onze leerlingen 
bewust mee dat ze kunnen kiezen of ze positief of negatief met iets of iemand 
omgaan. We focussen op wat goed gaat, en minder op wat fout gaat. We geven zelf 
het goede voorbeeld en vieren onze successen, groot of klein.

Wendbaar zijn in een veranderende wereld 
Onze samenleving verandert snel. Dat vraagt om 21e-eeuwse vaardigheden. 
Het is onze ambitie dat wij de ontwikkelingen kennen en dat we onze leerlingen 
stimuleren en coachen om de vaardigheden op een goede manier in te zetten. We 
coachen ze bij het inzetten van de juiste vaardigheden op het juiste moment. 

“Als ik zie dat iemand 
verdrietig is, dan vraag 
ik of ik kan helpen”
Ilvy (7) met moeder Jorien, NBS Teteringen
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Een belangrijke eerste stap is gezet met 
dit koersplan. Als vervolgstap gaan we 
onze ambities vertalen naar concrete 
resultaatafspraken, waaraan we acties 
koppelen. Samen zijn we verantwoor-
delijk en met elkaar koersen we af op 
een nog mooiere toekomst.  

Volle kracht vooruit! 

“Elke dag is 
een feestje!“

Mariska studeerde af op de 
bovenbouw, maar is al vanaf 
het begin kleuterjuf bij NBS De 
Hoogakker. Ze wil niet meer anders: 
“Ik voel me helemaal thuis bij de 
stichting, bij mijn school en bij de 
kleuters. Ik kijk altijd enorm uit naar 
een nieuwe werkdag. Hoe die gaat 
verlopen weet ik vooraf niet, maar 1 
ding is zeker: elke dag is een feestje!”

HOE NU VERDER?

Mariska, leerkracht NBS De Hoogakker

S N B  K OER SP L AN 2022  -  202615



Stichting Nutsscholen Breda:  
dat zijn we samen. Daarom staan 
onze leerlingen, hun ouders en 
onze medewerkers centraal in ons 
koersplan. Ben je benieuwd naar 
meer verhalen en foto’s? Neem dan 
een kijkje op onze website!

www.nutsscholenbreda.nl

Advies, tekst, fotografie en ontw
erp: Zuiver C com

m
unicatie“Ik geef mijn 
school een 10”

Esther (10), NBS Dirk van Veen 


	Knop 11: 
	Knop 9: 
	Pagina 2: 
	Pagina 4: 
	Pagina 6: 
	Pagina 10: 
	Pagina 12: 
	Pagina 14: 

	Knop 10: 
	Pagina 2: 
	Pagina 4: 
	Pagina 6: 
	Pagina 10: 
	Pagina 12: 
	Pagina 14: 

	Knop 16: 
	Pagina 3: 
	Pagina 11: 

	Knop 18: 
	Pagina 3: 
	Pagina 11: 

	Knop 2: 
	Pagina 5: 
	Pagina 9: 
	Pagina 13: 
	Pagina 15: 

	Knop 1: 
	Pagina 5: 
	Pagina 9: 
	Pagina 13: 
	Pagina 15: 

	Knop 12: 
	Pagina 7: 

	Knop 14: 
	Pagina 7: 

	Knop 13: 
	Pagina 8: 

	Knop 15: 
	Pagina 8: 

	Knop 29: 


