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Verslag van de vergadering van de GMR, 26 mei 2020 
 
Aanwezig: Gea Rademaker, Nathalie van Wagensveld (voorzitter), Leontien van der Wulp, Bianca 
Geerts, Petra Laurier, Pieter van Loe, David Pijpaert (secretaris), Nathalie van Duivenboden, Deirdre de 
Jonge, Dualeh Muhuyadin, Maartje Boertien, David Jansen, Henk Wind, Anna Schoot, Martijn Hendriks, 
Wouter Bakker, Christophe Meijer, Jolien de Roos, Jeannette Bos (voorvergadering), Peter de Visser 
(PdV) (directeur-bestuurder), Doro van Koningsveld (DvK) (directeur Onderwijs en Personeel), Diana 
Stol (verslaglegging). Afwezig met kennisgeving: Jan Damkat 
 
 
Vergadering 
 
 

 
  
  
  
  

 
1. Mededelingen 
⋅ In de voorvergadering is het concept activiteitenplan van de GMR besproken en de inde-

ling van de verschillende werkgroepen. De werkgroep toetsbeleid is opgeheven; de GMR 
stelt voor deze werkgroep weer op te richten en in deze werkgroep ook een afvaardiging 
van de GMR op te nemen, met bij voorkeur ook een leerling. DvK: akkoord. 

⋅ De indeling van de commissies wordt de volgende keer besproken. 
⋅ De GMR heeft besloten op dit moment niet met Teams te gaan werken. De GMR wil eerst 

de resultaten van de pilots met Teams afwachten.  
⋅ De PGMR vraagt wanneer de 2 weken ingepland kunnen waarin op de middagen de ont-

wikkeltijd ingezet kan worden. DvK: op dit moment wordt gewerkt aan de vulling van de 
jaarplanner; de PGMR kan een voorstel voor deze 2 weken doorgeven, dan wordt dit mee-
genomen in de bespreking van de jaarplanning. Ouder VSO wil hier nog nadrukkelijk ver-
melden dat een 40-minutenrooster niet wenselijk is voor leerlingen van het VSO. 

⋅ Omdat Martijn Hendriks en Dualeh Muhuyadin geslaagd zijn, ontstaan er twee vacatures in 
de GMR. Besloten is de oproep en mogelijke verkiezingen voor 2 nieuwe leerlingen over 
de vakantie heen te tillen. Nagedacht moet worden over een veilige manier om de verkie-
zingen plaats te laten vinden, via Magister werkte dat de afgelopen keer niet goed. Moge-
lijk kunnen de verkiezingen via een actie in de Stad & Esch app plaatvinden. Een actie uit-
voeren in de app is nu niet anoniem, uitgezocht moet worden hoe dit anoniem gemaakt 
kan worden.  

⋅ Ook Henk Wind vertrekt uit de GMR, daardoor ontstaat ook een vacature voor een ouder. 
Besloten is om voor de vakantie een oproep te doen onder ouders van het Beroepencol-
lege en de Praktijkschool. Als zich van deze deelscholen geen ouder(s) meldt/melden dan 
wordt de oproep na de vakantie uitgezet bij alle deelscholen. 

 
2.  Ter vaststelling 
 
2.1   Verslag GMR vergadering 14 april 2020 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
Naar aanleiding van: pagina 2, bovenaan, tweede aandachtspunt: is het juiste pta informatica 
havo 4 al beschikbaar? PdV: dit is beschikbaar en ontvangt de GMR nog. Informatica heeft 
geen centraal eindexamen (CE), alles voor informatica zit in het schoolexamen (SE). Voor in-
formatica zouden daarom andere afspraken kunnen gelden dan voor andere pta’s; dit wordt 
meegenomen in het overleg voor het nieuwe cohort volgend jaar met de GMR. 
 
3. Ter instemming 
 
3.1 Bestuurlijk formatieplan 2020 
⋅ P4, Stad & Esch Academie, 2. Onderwijs en leren: rollen op school: toetsconstructeurs, ge-

certificeerde toetsexperts, enz.; is dit een lopend dossier of is dit al af? DvK: dit is een lo-
pend dossier, we zijn hiermee volledig ingehaald door corona. Zodra hier weer mogelijk-
heden voor zijn, wordt dit opgepakt. 
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⋅ P8, 1.5.4 Levensfasebewust personeelsbeleid: naar aanleiding van vragen van de PGMR 
heeft Roel Fleurke voorgesteld samen met de PGMR een onderzoek in te stellen naar snip-
perverlof in relatie tot werkdruk: is snipperverlof wel het juiste instrument voor werkdruk-
verlaging? Het surplus is op dit moment hoog, medewerkers sparen het snipperverlof op. 

⋅ P8, 1.5.7 Transitieplannen en de onderwijsorganisatie: dit staat allemaal heel gedetailleerd 
beschreven alsof het allemaal al zo werkt, terwijl dit ideeën zijn, besproken in de stekker-
sessies. DvK: het momentum voor een dagdelenrooster is op dit moment niet aanwezig. 
We proberen het proces na de zomervakantie weer op te starten. Het besluit of we vol-
gend schooljaar, in januari, nog starten met het dagdelenrooster is aan PdV en de opvol-
ger van DvK. Afgesproken wordt deze tekst aan te passen; te formuleren als een intentie 
met een beschrijving waar we nu staan. 

⋅ P6, Werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt: Stad & Esch haalt het quotum niet. Dit 
loopt heel moeilijk omdat er geen geschikte mensen te vinden zijn. Gehoopt wordt een 
deel te realiseren via het schoonmaakbedrijf. Dit bedrijf heeft vanuit de aanbesteding een 
verplichting een bepaald percentage medewerkers uit deze doelgroep bij onze school te 
laten werken. Tips van de GMR: bij andere scholen zijn er mogelijkheden om praktijk-
schoolleerlingen die uitstromen op te leiden tot schoonmaakmedewerker op school. Daar-
naast is er misschien ook een mogelijkheid via de Wmo van de gemeente Emmen. DvK 
neemt deze twee tips mee naar hoofd Personeel en hoofd facilitaire dienst. 

 
3.2  Regionaal mobiliteitscentrum 
De GMR heeft deze stukken vorige week voor het eerst ontvangen en leest in de stukken dat 
dit al speelt vanaf 2019; kan de GMR een volgende keer eerder meegenomen worden? 
PdV/DvK: dit concrete plan is pas vlak voor de lockdown gemaakt. 
 
3.3 Opstarten van de school op dinsdag 2 juni 2020  
Toelichting PdV/DvK: 
⋅ Op 15 maart werden we geconfronteerd met sluiting van de scholen. Het weer volledig 

openen van de school is niet ingewikkeld. De situatie met een gedeeltelijke opening is 
complex. De overheid heeft de opdracht gegeven een 1,5 meter school vorm te geven. De 
afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met de transitie van volledig online naar ge-
deeltelijk online en gedeeltelijk op school, o.a. met behulp van livestreamlessen. De ver-
wachting is dat dit tot de zomervakantie zal leiden tot minder onderwijstijd in vergelijking 
tot de periode van volledig online les. 

⋅ In een lokaal passen tussen de 8 en 11 leerlingen. De periode tot de zomervakantie wordt 
gebruikt als proeftuin, wat werkt goed, wat niet, zodat we in september goed kunnen 
starten. De 1,5 meter school zal er waarschijnlijk net zo lang zijn als de 1,5 meter samenle-
ving. Per deelschool is gekeken wat goed is voor de leerlingen: op het Beroepencollege 
gaan de leerlingen een hele week naar school en zijn dan een week thuis, op het Lyceum 
volgen de leerlingen een soort dagritme. De ervaringen hiermee worden ook meegeno-
men om goed te kunnen starten in september. 

⋅ De bovenbouwleerlingen gaan niet naar school, hun toetsen worden online afgenomen en 
ze kunnen intekenen voor momenten om fysiek op school te komen. We moeten nog 
goed onderzoeken hoe we het aan het begin van volgend schooljaar voor de bovenbouw 
kunnen regelen; in de bovenbouw is geen sprake van stamklassen en hoe voorkom je dan 
veel beweging in de school. 

⋅ PdV en DvK zijn kort geleden nog in het gebouw geweest; dit is echt een heel andere 
school! Er is wel voor gekozen de school te transformeren naar een 1,5 meter school, zo-
dat niet het gevoel bestaat dat de school constant in een verhuizing zit. Al het overtollige 
meubilair is opgeslagen, o.a. in twee zeecontainers, en alle aanduidingen zijn in de huisstijl. 
Het belangrijkste is: afstand houden, hygiëne en niet naar school als je je niet lekker voelt. 

⋅ Er is een goed beeld van medewerkers en leerlingen die in een risicogroep vallen of een 
huisgenoot hebben die in een risicogroep valt. De betreffende medewerkers blijven online 
lesgeven. De leerlingen die op dat moment les op school zouden krijgen, gaan wel naar 
school en worden begeleid door een onderwijsassistent.  

⋅ In de school mogen alleen leerlingen en docenten aanwezig zijn, geen externen en alle 
vergadering blijven online plaatsvinden. We willen de druk op het gebouw zo gering mo-
gelijk houden. Het ondersteunend personeel werkt ook zoveel mogelijk thuis. 

⋅ Voor volgend schooljaar hanteren we op dit moment twee modellen: een coronamodel 
waarin niets kan en een model waarin meer kan. Dit hanteren we bijvoorbeeld voor de 



 

verslag GMR 26 mei 2020       pagina 3 van 7 
 

 

schoolkosten/VOB. In dit model kunnen we opschalen waarin dit kan, in plaats van dat we 
te enthousiast zijn geweest en we weer dingen moeten cancelen. 

⋅ Wat we wel op school plaats laten vinden, is de kennismaking met onze nieuwe brugklas-
leerlingen: in de laatste week, als er geen lessen meer zijn, verspreid over de hele week. 
Deze leerlingen kunnen elkaar dan even zien en weten dan ook in welke subgroep ze zit-
ten. Ook kunnen we ze dan de hygiënemaatregelen bij ons op school laten zien, die zijn 
anders dan op de basisschool. We hebben een kort programma voor deze leerlingen en 
we gaan proberen hen een Stad & Esch gevoel te geven. 

⋅ Er is één misverstand over de persconferentie: we hoeven het vervoer van leerlingen niet 
zelf te regelen, we moeten dit wel inventariseren, maar het vervoer zelf wordt geregeld 
door de vervoersmaatschappijen. 

⋅ Er wordt nog een filmpje gemaakt, zodat leerlingen voordat ze naar school komen, kun-
nen zien hoe (anders) de school eruit ziet.  

 
Vragen GMR: 
⋅ Leerling GMR: het is wel begrijpelijk dat bovenbouwleerlingen nu niet naar school kunnen, 

maar zou het mogelijk zijn dat deze leerlingen na de toetsweek, bijvoorbeeld voor een 
PWS dag wel naar school mogen? Bovenbouwleerlingen kunnen intekenen voor fysieke 
momenten op school, in groepjes tot 8 leerlingen kun je in gesprek met je mentor of vak-
docent. Deze momenten zijn na 14.00 uur, als de onderbouw naar huis is. We zijn huiverig 
om sociale momenten te organiseren. We hebben een keus moeten maken, organisato-
risch waren we niet in staat om alle leerlingen op school te laten komen. Zoals we het nu 
geregeld hebben, hopen we dat leerlingen elkaar en de docenten elkaar niet besmetten. 
We begrijpen de vraag, leerlingen die er echt behoefte aan hebben, kunnen intekenen voor 
die fysieke momenten op school. Dit zou voor het PWS ook geregeld kunnen worden. 

⋅ Leerling GMR: de examenleerlingen havo en vwo zijn het niet eens met diplomering aan 
huis, is er ruimte voor een alternatief plan, bijvoorbeeld diplomering in de open lucht met 
1,5 meter afstand. Nee, een alternatief plan gaat heel veel tijd kosten voor mentoren en on-
dersteunend personeel. Als we dit voor de havo en het vwo gaan doen, dan komt die 
vraag ook van de andere deelscholen. De vorm waar we nu voor gekozen hebben, is heel 
persoonlijk. De mentor komt bij de leerling, neemt een filmpje mee van de deelschoolleider 
en neemt een filmpje op met de leerling. Hier wordt een examenfilm van gemaakt. Een 
huisgenoot kan de uitreiking filmen, zodat klasgenoten mee kunnen kijken wat de mentor 
zegt, etc. Dit jaar kunnen we het door de omstandigheden niet anders organiseren. Het 
gaat altijd om veel mensen en dat is voor ons nu niet beheersbaar en verantwoord. Leer-
ling GMR geeft aan dat het wel leuk zou zijn om een gezamenlijk moment te hebben via 
Zoom bijvoorbeeld. DvK zou het een leuk idee vinden om op het moment dat het volgend 
jaar weer kan nog een avond voor alle examenklassen op school te organiseren.  

 
4.  Ter bespreking 
 
4.1  Magister.me 
⋅ Deze week heeft het VSO aangegeven voor de beroepsgerichte vakken ook met Magis-

ter.me te willen gaan werken. 
⋅ De reacties van het Lyceum zijn rechtstreeks naar de werkgroep gestuurd. 
⋅ Welke opdracht heeft de werkgroep meegekregen: de implementatie van Magister.me of 

een opstart zodat docenten ermee kunnen werken? De werkgroep heeft de opdracht ge-
kregen te onderzoeken of Magister.me het gedroomde instrument is voor gepersonali-
seerd leren. Als dat zo is, dan worden de leden van de werkgroep opgeleid tot expert. 
Ook kunnen zij dan de docenten enthousiast maken en daarna kunnen zij een kader op-
stellen voor het gebruik in en begeleiden van de docenten van de betreffende vakgebie-
den. 

⋅ Leerling GMR geeft aan dat in Diever met een aantal vakken in Magister.me wordt ge-
werkt en dat er regelmatig storingen zijn. Leerlingen vinden het niet fijn om mee te wer-
ken. Er zijn bij Magister.me vrijwel altijd storingen, in ieder veel vaker dan in de portal van 
Kunskapsskolan. PdV neemt dit mee naar de werkgroep. 

 
5.  Mededelingen directeur-bestuurder en directeur Onderwijs en Personeel 
Geen mededelingen. 
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6. Rondvraag 
 
6.1 Vragen voor de rondvraag 
⋅ Hoe is de interne begeleiding vormgegeven afgelopen weken en wat waren de ervaringen 

van ib-ers en leerlingen? Alle ib-ers hebben regelmatig contact met hun leerlingen. De 
leerlingen uit de interne Rebound hebben tweemaal per dag contact met de begeleider. Er 
zijn de afgelopen week ongeveer 20 leerlingen (deels) in school onder begeleiding opge-
vangen. 

⋅ Het toetsbeleid zou grootschalig geëvalueerd worden in mei. Nu is het de afgelopen tijd 
druk geweest met coronazaken. Wat is het alternatieve tijdpad? Het toetsbeleid in de 
nieuwe vorm heeft door de coronacrisis nog geen echte kans gehad. Wij willen de evalua-
tie uitstellen tot voorjaar 2021. Het PTO kan desgewenst aangepast worden ten behoeve 
van komend schooljaar. 

⋅ Een groot gedeelte van het havo-plan werd uitgevoerd in het pre-coronatijdperk en het 
gedeelte tijdens de coronaperiode is komen te vervallen. Het starten van een havo-plan 
voor de lange termijn zou na het huidige plan beginnen. Daar ging een evaluatie van het 
huidige plan aan vooraf. Wanneer gaat dit starten? We komen deze weken met een voor-
stel herkansingsregeling 2020-2021. We moeten er van uitgaan dat het schoolexamen ko-
mend schooljaar gelijkenis gaat vertonen met dit schooljaar. Direct na de zomervakantie 
willen we samen met een groep docenten het plan uitwerken om aansluitend op school 
leerlingen in de gelegenheid te stellen bij te spijkeren (vmbo-havo-vwo). 

⋅ Hoe gaat school het vervoer regelen voor leerlingen die verder dan 8 km van school wo-
nen (mededeling Rutte, 19/05/20)? Stad & Esch inventariseert voor de regionale vervoers-
autoriteit. Die moet/gaat het vervoer organiseren. 

⋅ Aanvullende vraag: wanneer krijgen ouders en leerlingen informatie over de overgang? 
Dit stuk is beschikbaar bij de volgende GMR vergadering.  

 
6.2   LiO’s en staigiares per volgend schooljaar 
Volgend jaar zijn er alleen LiO’s, omdat de LiO’s lessen geven. In de laatste week van de zo-
mervakantie is er een introductieprogramma’s voor de LiO’s. Begin volgend schooljaar zullen 
er geen stagiaires zijn; dit stellen we tot nader orde uit. 
 
 
Besluitenvergadering 
 
 

 
  
  
  
  

 
Bij de besluitenvergadering waren 18 GMR leden aanwezig. 
 
1. Bestuurlijk formatieplan 2020 
De personeelsgeleding van de GMR stemt in met het bestuurlijk formatieplan 2020 mits de 
formulering van paragraaf 1.5.7 op pagina 8 wordt aangepast. De GMR stelt voor deze para-
graaf als volgt te formuleren: 
 
1.5.7  Transitieplannen en onderwijsorganisatie 
Het onderwijs kent een nauwe samenhang tussen onderwijskundige keuzes, onderwijstijd en werkdruk 
van leraren. Er zijn landelijk tal van experimenten gaande om door betere onderwijskundige keuzes ook 
de leerresultaten van leerlingen te bevorderen. Als neveneffect van die experimenten wordt verwacht 
dat de wettelijke ruimte voor het vaststellen van de onderwijstijd beter wordt benut en dat ook de werk-
druk afneemt. In de cao-VO 2018-2019 is een extra afspraak voor deze ontwikkeling opgenomen die 
scholen en docenten verplicht om een extra ontwikkeltaak op te nemen in het taakbeleid vanaf het 
schooljaar 2019-2020 waardoor de beschikbare normatieve lesinzet voor een docent daalt van 750 naar 
720 klokuren per jaar. Binnen Stad & Esch is na vele afwegingen tussen docenten en met de schoollei-
ding, uiteindelijk nog geen invulling gegeven aan deze cao-afspraak. Ook de vakcentrales zijn hierover in 
een overleg geïnformeerd. Inmiddels zijn wel andere initiatieven van de onderwijstransitie zichtbaar ge-
worden zoals de invoering van het concept van Kunsskapskolan in Diever en het vierkante rooster in de 
bovenbouw van het vmbo. Bij de vele overleggen over de onderwijstransitie is geconstateerd dat veran-
dering van de onderwijsvorm vraagt om vereenvoudiging van de basisorganisatie: lestijden, werktijden 
en lesrooster dienen meer gestandaardiseerd en op elkaar afgestemd te worden om het gepersonali-
seerd onderwijs aan onze leerlingen te kunnen  aanbieden. De school zit midden in het proces van con-
cretiseren van deze onderwijsvorm en dit zal naar verwachting in het tweede gedeelte van 2020 en 2021 
meer vorm krijgen. 
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2. Regionaal mobiliteitscentrum (RMC) 
De personeelsgeleding van de GMR stemt in met de intentieverklaring voor deelname van 
Stad & Esch aan het regionaal mobiliteitscentrum (RMC). 
 
3. Opstarten van de school op 2 juni 2020 
De GMR stemt in met het plan dat is opgesteld voor de opstart van de school op dinsdag 2 
juni. 
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Besluiten GMR 2019-2020 
 
Datum Besluit Instemming/Advies 
17-09-2019 Jaarplanning Stad & Esch augus-

tus t/m december 2019 
I-P De personeelsgeleding van de GMR stemt unaniem 

in met de jaarplanning Stad & Esch augustus t/m de-
cember 2019. 
 

17-09-2019 Examenregeling I De GMR stemt in met het examenreglement mits de 
in de vergadering besproken twee aanpassingen in 
het document worden doorgevoerd. 
 

17-09-2019 Toetsbeleid I De GMR stemt in met het toetsbeleid mits de in de 
vergadering besproken aanvullingen en wijzigingen 
in het document worden doorgevoerd. 
 

19-11-2019 Schoolgids 2019-2020 (School-
wiki) 

I-O/L De ouder-/leerlinggeleding van de GMR stemt in 
met de schoolgids 2019-2020 zoals opgenomen in 
de Schoolwiki.  
 

19-11-2019 Aanpassing organisatiedagen 
2019-2020 

I-P De personeelsgeleding van de GMR stemt in met de 
voorgestelde aanpassing in de organisatiedagen: het 
ene jaar een studiedag heelheid en het andere jaar 
een studiedag medewerkersstage. Dat betekent 
voor dit schooljaar dat de studiedag medewerkers-
stage op woensdag 18 maart 2020 een studiedag 
onderwijsontwikkeling voor docenten en oop wordt. 
 

17-12-2019  I De GMR stemt in (12 leden hebben ingestemd en 2 
leden hebben zich onthouden van stemming) met 
het havoplan zoals dat voorligt in de vergadering, 
mits: 
 
a. dit plan éénmalig wordt uitgevoerd 
b. voor de zomervakantie 2020 goed onderzoek 

wordt gedaan naar de oorzaak van de slechte 
resultaten 

c. gewerkt wordt aan een structurele oplossing 
van het probleem, waarbij docenten, ouders en 
leerlingen worden betrokken 

d. er geld beschikbaar is voor niet alleen de bege-
leiding van leerlingen maar ook de ontwikkeling 
van materiaal en voor het nakijken van toetsen 

e. de GMR hierbij betrokken blijft 
 

17-12-2019 Meerjarenbegroting 2021-2025 I De GMR geeft een unaniem positief advies op de 
meerjarenbegroting 2021-2025. 
 

28-1-2020 Samenwerkingsovereenkomst re-
gionaal aanbod keuzevakken 
vmbo 

I De GMR stemt in met het voorgenomen besluit ten 
aanzien van het aangaan van een duurzame samen-
werking rondom een gevarieerd en toekomstbesten-
dig beroepsgericht vmbo in Meppel e.o. tussen Stad 
& Esch, Greijdanus en Terra. Voor het definitieve be-
sluit voor deze samenwerking moet eerst een posi-
tieve uitkomst van de evaluatie van de pilot worden 
afgewacht.  
 

28-1-2020 Jaarplanning Stad & Esch tweede 
helft schooljaar 2019-2020 

I De GMR stemt unaniem in met de Jaarplanning Stad 
& Esch tweede helft schooljaar 2019-2020. 
 

28-1-2020 Lenteschool I De GMR stemt in met de Lenteschool met de toe-
voeging dat de GMR zo snel mogelijk na afsluiting 
van de Lenteschool dit schooljaar in gesprek wil met 
de directeur-bestuurder en directeur Onderwijs en 
Personeel om het nut, de noodzaak en het vervolg 
van de Lenteschool te bespreken. 
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28-1-2020 Vakantieregeling 2020-2021 A De GMR geeft het advies om mee te gaan met de 
duidelijke voorkeur die blijkt uit de enquête die is 
gehouden onder medewerkers en in de vakantiere-
geling 2020-2021 twee weken meivakantie op te ne-
men. 
 

28-1-2020 PTA’s informatica I De GMR stemt in met de pta’s informatica havo 5 en 
vwo 4, 5 en 6. De GMR stemt niet in met het pta in-
formatie havo 4; dit pta voldoet niet aan de gestelde 
afspraken voor een pta. 
 

14-4-2020 Lessentabellen 2020-2021 (aan-
passingen) 

I De personeelsgeleding van de GMR stemt in met de 
wijzingen in de lessentabellen (Diever HA3, Diever 
TL3, havo 2 en vwo 2) 2020-2021. 
 

14-4-2020 Doorstroomnormen Diever on-
derbouw 

A De GMR geeft een positief advies, maar adviseert 
wel met klem om dit stuk duidelijker en eenduidiger 
te formuleren, zodat het ook voor buitenstaanders 
goed te begrijpen is en er geen discussie over kan 
ontstaan. 
 

14-4-2020 Organisatiedagen 2020-2021 I De GMR stemt unaniem in met het voorstel voor de 
organisatiedagen 2020-2021. 
 

26-05-
2020 

Bestuurlijk formatieplan 2020 I-P De personeelsgeleding van de GMR stemt in met het 
bestuurlijk formatieplan 2020 mits de formulering 
van paragraaf 1.5.7 op pagina 8 wordt aangepast 
(voorstel formulering, zie besluitenvergadering 26 
mei 2020) 

26-05-
2020 

Regionaal mobiliteitscentrum 
(RMC) 

I-P De personeelsgeleding van de GMR stemt in met de 
intentieverklaring voor deelname van Stad & Esch 
aan het regionaal mobiliteitscentrum (RMC). 

26-05-
2020 

Opstarten van de school op  
2 juni 2020 

I De GMR stemt in met het plan dat is opgesteld voor 
de opstart van de school op dinsdag 2 juni. 

 
 


