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                   VOORWOORD 

 
Deze informatiegids is voor de scholen van het 

voortgezet onderwijs die deel uit maken van 

het Samenwerkingsverband voortgezet 

onderwijs de Meierij en voor 

ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen die 

tijdelijk op de Bovenschoolse voorziening 

(BSV) geplaatst worden. 

Natuurlijk is deze gids ook voor de leerlingen 

die naar ons worden verwezen.  

 

De gids geeft informatie over:  

• voor welke leerlingen de BSV is 

• wat de doelstellingen van de BSV zijn 

• de werkwijze van de BSV en wanneer 

de leerling terug naar school of een 

ander onderwijstraject gaat 

• de samenwerking met andere 

organisaties 

• de regels en afspraken binnen de BSV 

• praktische informatie. 

 

Wilt u meer weten over de inhoud van het 

onderwijs, de vakken en hoe het onderwijs 

wordt aangeboden, kijk dan op de website 

www.demeierij-vo.nl/bsv  

 

Wij hebben geprobeerd deze informatiegids 

zo overzichtelijk mogelijk te maken. Mochten 

er desondanks bepaalde zaken niet helemaal 

duidelijk zijn, dan zijn wij natuurlijk bereid 

nadere uitleg te geven. 
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                     DOELGROEP 

 

 

                 DOELSTELLING 

 
 

De BSV is er voor leerlingen:  

 

•••• die ingeschreven staan op een van de 

scholen van het 

Samenwerkingsverband 

•••• Waarvoor de ondersteuning op school 

ontoereikend is, maar waarvoor 

speciaal onderwijs op dat moment 

nog niet noodzakelijk is 

•••• die alle trajecten van ondersteuning 

(onderwijs en zorg) binnen de school 

hebben doorlopen 

•••• die besproken zijn met de ACT (Advies 

Commissie Toewijzing) en 

specialistische ondersteuning 

toegewezen hebben gekregen 

•••• die toestemming hebben van de 

leerplichtambtenaar 

 

De BSV is er niet voor: 

 

• een leerling waarvan de behandelaar 

(bijvoorbeeld bij Herlaarhof) een 

geïntegreerd aanbod adviseert met 

een VSO-school.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofddoelstelling van de bovenschoolse 

voorziening is leerlingen die uitvallen binnen 

het reguliere onderwijs (en soms ook het 

speciaal onderwijs) te begeleiden in hun 

leerproces en te adviseren over het meest 

passende vervolgtraject of de meest passende 

leeromgeving. Dit alles in samenwerking met 

de betrokken partners uit de zorg, omdat bij 

veel leerlingen van de BSV jeugdhulpverlening 

betrokken is. We spreken daarom binnen de 

BSV van een Integraal Arrangement. 

 

Voor leerling en ouders betekent dat: 

• De kans te verhogen op een 

succesvolle terugkeer naar het 

onderwijs en daarmee het behalen 

van een diploma of startkwalificatie 

op de arbeidsmarkt mogelijk te maken 

• Bij te dragen aan verandering in 

gedrag, versterken van de motivatie 

en vermindering van angst en het 

verzuim bij de leerling 

• Een bijdrage te leveren aan een 

positief zelfbeeld en persoonlijk 

welzijn van de leerling 

• Intensief samen te werken met 

ouder(s)/verzorger(s)en 

hulpverlening, opdat zij een actieve en 

ondersteunende rol kunnen vervullen 

en om een goede terugkeer naar het 

onderwijs mogelijk te maken 

• Advies geven voor passend 

vervolgonderwijs 

• Ondersteuning geven bij terugkeer 

naar het onderwijs. 
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WERKWIJZE 
 
 

Aanmelding  
Als de ACT van mening is dat doorverwijzing 

naar de BSV noodzakelijk is dan krijgen ouders 

een uitnodiging voor een kennismakings-

gesprek. De BSV ontvangt dan de relevante 

informatie voor de aanmelding.    

 

Intakegesprek 
Ouders/verzorgers, de leerling, indien 

aanwezig een contactpersoon uit het CJG 

(Centrum voor Jeugd en Gezin) krijgen van de 

ACT een uitnodiging voor een intakegesprek 

op de BSV. Tijdens dit gesprek krijgen ouders 

en de leerling informatie over de BSV. 

Er worden afspraken gemaakt over het 

programma wat de leerling gaat volgen en 

afspraken gemaakt over wat er nodig is aan 

zorg/hulp voor leerling of gezin.  

De gemaakte afspraken tijdens het 

intakegesprek worden vastgelegd in een 

verslag en indien van toepassing in het 

handelingsplan. Bij gescheiden ouders is de 

verzorgende ouder het aanspreekpunt. En zal 

worden uitgenodigd voor benodigde 

gesprekken. De andere ouder wordt middels 

verslaglegging op de hoogte gebracht. 

 

Startgesprek 
Voor de daadwerkelijke start gaat de vaste 

begeleider van de BSV samen met de leerling 

in gesprek. Dit heet een startgesprek wat 

gericht is op nadere kennismaking en 

praktische zaken.   

 

Het programma  
Het programma bestaat uit de volgende 

onderdelen: 

 

Onderwijs en leren  

Leerlingen werken aan het lesmateriaal van 

school of aan een specifiek programma gericht 

op de doelen uit het handelingsplan. 

 

Sport en Praktijk  

Sport en praktijklessen worden verzorgd door 

vakdocenten.  

Deze programmaonderdelen zijn verplicht. 

 

TOPs!-training 

Er wordt in de groepen TOPs!-training 

gegeven. Deze trainingen gaan over TOP-

gedachte en TOP-gedrag om denkfouten te 

voorkomen. Met behulp van TOPs! leren de 

leerlingen op een positieve manier 

verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen 

denken en doen. De training is er op gericht 

om de emotieregulatie, de sociale 

vaardigheden en het moreel redeneren te 

versterken. TOPs! is ook gericht op het 

verbeteren van het schoolklimaat. 

  

Extra ondersteuning 
Training gericht op gedragsverandering  

Indien het noodzakelijk is dat een leerling een 

training moet volgen, bespreken we dit met 

ouders. Dit kan onder schooltijd op de BSV 

plaatsvinden. 

Voor het aanvragen van een training moet een 

klantplan gemaakt worden.  

 

Ondersteuning in de thuissituatie  

Als het wenselijk is dat ook ondersteuning in 

de thuissituatie komt, dan kan dit 

aangevraagd worden door middel van een 

klantplan via de casusverantwoordelijke. 

 

Aanbod 
De inhoud van het programma en de 

specifieke doelstelling kan voor elke leerling 

anders zijn. In grote lijnen komt het aanbod 

neer op de volgende leerlijnen: 

 

De leerlijn Rebound 
Deze is voor leerlingen waarvan het 

perspectief is dat ze terug kunnen naar het 

reguliere of speciaal onderwijs.  

 

De leerlijn Onderwijs-stage traject  
Deze is voor leerlingen die niet meer in staat 

zijn om een VMBO-diploma te behalen. Zij 

worden voorbereid op een 

MBO/Entreeopleiding (niveau 1) en begeleid 

naar werk/stage. 
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Bijzondere  leerlijnen 
De BSV werkt vraaggericht ten dienste van de 

scholen. Bij elke aanmelding zal bekeken 

worden of wij de leerling kunnen bieden wat 

noodzakelijk is. Dit noemen we bijzondere 

leerlijnen, te denken valt aan:   

 

Time out  

Voor leerlingen die door problemen tijdelijk 

niet op school kunnen zijn. Daarvoor bieden 

wij een programma van maximaal 1 week en 

daarna stroomt de leerling weer in op de 

school van herkomst.   

 

Examenleerlingen  

Voor leerlingen die in het laatste schooljaar 

uitvallen en waarvoor een diploma halen 

mogelijk is. 

 

Leerlingen met schoolangst  

Voor leerlingen die niet naar school durven en 

daardoor weigeren naar school te komen.  

 

Voor de leerlijn Rebound en Onderwijs-stage 

traject (OST) is een aparte beschrijving met 

informatie over de inhoud van het 

programma. De bijzondere leerlijnen zijn op 

maat. 

 

Nazorg  
Indien de leerling het traject bij de BSV afsluit 

wordt nazorg op maat geleverd met een 

maximum van een jaar.  

 

Kernpunten van de BSV  
• Elke leerling krijgt een vaste 

begeleider. Deze zorgt voor de  

begeleiding van de leerling en heeft 

intensief contact met 

ouder(s)/verzorgers, school van 

herkomst. 

• Elke leerling heeft een individueel 

programma. Het programma is 

afgestemd op de doelstelling van het 

verblijf binnen de BSV en op het 

niveau van de leerling. 

• Leerlingen zitten in een groep van 

ongeveer 10 leerlingen.  

• Elke leerling werkt aan zijn of haar 

persoonlijke leerdoelen. Deze komen 

terug in de dagelijkse evaluatie. 

• Het is een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van alle partijen 

(leerling, ouders/verzorgers, school en 

de BSV) om de afspraken die gemaakt 

zijn na te komen. 

• Leerlingen kunnen zowel fulltime als 

parttime naar de BSV komen. 

• Als de leerlingen de BSV verlaten, 

zorgt de BSV voor nazorg op de 

nieuwe school. 

 

Verblijfsduur 
De verblijfsduur van de leerling op de BSV is 

variabel. De afspraken hierover staan 

beschreven in het handelingsplan. Zo kort als 

kan, zo lang als moet. 

 

Evaluatie en verslaglegging   
Voor elke leerling worden de volgende 

verslagen gemaakt:   

  

• Een handelingsplan  

• Weekverslaglegging (indien 

noodzakelijk)  

• Evaluatie op het handelingsplan  

• Eindverslag inclusief nazorg  

• Verslag van gevolgde training. (als 

deze gevolgd is)  

 

Docenten/begeleiders maken een 

dagevaluatie en beoordelen leerlingen op 

inzet, aanwezigheid en gedrag. Hiernaast 

wordt elke maand door de begeleider en 

leerling een maandevaluatie gemaakt. In het 

volgsysteem worden de afspraken met 

externe partners en bijzonderheden vermeld. 

 

Het handelingsplan, de evaluatie daarop en de 

eindevaluatie worden eerst besproken met 

ouder(s)/verzorger(s) en de leerling. Deze 

verslagen gaan na goedkeuring door 

ouder(s)/verzorger(s) naar school en andere 

betrokken partijen. 
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SAMENWERKING 

 

 

AFS 

PRAKEN & REGELS 
 
Om de kans op succes voor de leerling zo 

groot mogelijk te maken, werken we intensief 

samen met de ouder(s)/verzorger(s) en met 

instanties waar de leerling mee te maken 

heeft. 

 

Andere partners waar de BSV mee 

samenwerkt: 

 

• Oosterpoort: verzorgt trainingen 

gericht op gedragsverandering en 

sociale vaardigheden.  

• GGD (jeugdgezondheidszorg): 

spreekuur en hulp bij ziekte. 

• Leerplicht: wordt ingeschakeld bij 

ongeoorloofd verzuim en veelvuldig te 

laat komen. 

• Novadic: geeft voorlichting over 

middelengebruik (alcohol, drugs, 

internet). 

• Centrum voor jeugd en gezin: CJG 

partner in de zorg, kunnen worden 

ingezet als het nodig is. 

• Raad van Kinderbescherming: bij 

onderzoek zijn wij verplicht informatie 

te geven. 

• GGZ jeugd Herlaarhof: voor leerlingen 

die daar onderzoek krijgen. 

• Politie: controle kluisjes/tasjes/jasje 

en hulp bij overlast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gegevensbescherming 
Hoe de BSV omgaat met gegevens van 

leerlingen staat beschreven in het document 

“Gegevensbescherming BSV” en valt onder 

het privacyreglement van het 

Samenwerkingsverband dat op de site 

uitgebreid beschreven staat.  
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PRAKTISCHE INFORMATIE 
 

 

Kosten  
Het schoolgeld wordt betaald aan de school 

waar de leerling staat ingeschreven. 

Leerlingen hebben de mogelijkheid om op de 

BSV een kleine (hartige) snack te kopen tegen 

contante betaling.  

 

Het team  
Manon Hendriks Coördinator 

Anne van der Meijden Docent/begeleider 

Edwin Müller  Begeleider 

Ron Lourenz Docent/begeleider 

Erica van Roy Begeleider/ 

psychologisch 

pedagogisch assistent 

Nancy Buijs  Docent/begeleider 

Karin van Extel  Praktijkdocent  

Judith Peters  Gedrags- 

wetenschapper 

Inge van Alphen Administratie 

Doreen Eerhart  Conciërge 

Hans van de Pas Conciërge 

 

Vaste externe medewerkers 
Glenn Schapendonk Sportdocent 

Sandra  L`Or TOPs!-Trainer 

 

Les- en pauzetijden 
Maandag:  08:45 tot 14.00 uur 

Dinsdag:  08.45 tot 14.00 uur 

Woensdag: 08.45 tot 14.00 uur 

Donderdag: 08.45 tot 14.00  uur 

Vrijdag:  08.45 tot 12.15 uur 

 

Op maandag, dinsdag en woensdag staan er 

begeleidingsuren op het rooster. Deze kunnen 

worden ingedeeld door de begeleider en zijn 

dus onderdeel van het rooster. 

 

Dagelijkse pauzes 
10.15 tot 10.30 uur 

12.15 tot 12.45 uur 

 

 

 

Vakantierooster 2018-2019 
Het vakantierooster is voor iedereen bindend. 

Bij hoge uitzondering kunnen ouder(s)/ 

verzorger(s) een schriftelijk verzoek indienen 

om af te wijken.  

 

Herfstvakantie  

Ma. 15 oktober t/m vr. 19 oktober 2018 

Kerstvakantie    

Ma. 24 december 2017 t/m vr. 04 januari 2019  

Carnavalsvakantie            

Ma. 04 maart t/m vr. 08 maart 2019 

Paasweekend                   

Ma. 22 april 2019 

Goede vrijdag 

Vr. 19 april 2019 

Meivakantie                    

Ma. 22 april t/m vr. 3 mei 2019 

Hemelvaart: 

Do. 30 mei en vr. 31 mei 2019 

Pinksterweekend:              

Ma. 10 juni 2019  

Zomervakantie                   

Ma. 8 juli t/m vr. 16 augustus 2019 

 

Studiedagen  
Gedurende het schooljaar zullen er een aantal 

studiedagen plaatsvinden. Data van deze 

studiedagen worden tijdig doorgegeven. 

De BSV is dan gesloten. Stages van leerlingen 

lopen gedurende deze dagen gewoon door. 

 

Adres  
Hervensebaan 9, 5232 JL, ‘s-Hertogenbosch 

Telefoon: 073-6235377 

Mobiel: 06-45200745 

 

Bijlagen 
In de bijlagen vindt u de volgende zaken: 

1. Regels en afspraken  

2. Veiligheidskaart  

3. Brief omtrent foto’s 

4. Brief omtrent gegevensbescherming 
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REGELS & AFSPRAKEN  

SWV voortgezet onderwijs De Meierij 

 
Wij accepteren elkaar zoals we zijn, in geslacht, geaardheid, geloof en ras en wij blijven van 

elkaars spullen af! 

 

1. Aanwezigheid 

• De lessen starten om 08.45 uur. Je gaat dus om 08.40 uur naar het lokaal. 

• Tot 08.40 uur verblijf je in de kantine of buiten. Om 08.40 uur mag je jas in de garderobe 

hangen. 

• Het is niet toegestaan om voor het gebouw, buiten het plein, op elkaar te wachten i.v.m. 

overlast omliggende bedrijven. 

• Bij ongeoorloofd te laat komen, wordt er een passende maatregel genomen. Kom je in de 

maand 3 keer te laat worden ouders ingelicht. 6 keer te laat dan wordt de leerplicht 

ingeschakeld. 

• Bij herhaaldelijk ongeoorloofd verzuim wordt er een melding Leerplicht gedaan.  

• Heb je een afspraak tijdens schooltijd, zorg dan tijdig voor een briefje of telefoontje van je 

ouder/verzorger.  

• Indien je ziek bent, laat je ouder/verzorger dat tussen 08.15 en 08.45 uur weten. Denk hierbij 

zelf ook aan je stageadres.  

• Mocht er een weekend tussen zitten en je bent op maandag nog ziek, dan moet je 

ouder/verzorger opnieuw bellen.  

 

2. Persoonlijke eigendommen 

• Een locker is verplicht, borg € 5,- en te vinden bij ieder lokaal.  

• Persoonlijke eigendommen zoals sleutels, tasjes, petjes etc. worden opgeborgen in je eigen 

locker. 

• Je mobiele telefoon lever je bij aanvang van de les in bij de begeleider en die zet je op stil of 

uit. In de grote pauze krijg je deze terug voor gebruik. 

• Fietsen, bromfietsen, scooters en snorfietsen worden alleen op de daarvoor aangewezen 

plaats geparkeerd. 

• Je bent verantwoordelijk voor je eigen schrijfgerei. 

• Jassen aan de kapstok of in je locker. 

 

3. Tijdens de les 

• Het dragen van petten, mutsen, tasjes en jassen is in het leslokaal verboden. 

• Eten, drinken en kauwgom zijn verboden tijdens de lessen. 

• Wanneer je sport hebt, neem je sportkleding van thuis mee, er mag niet gesport worden in 

de kleding die je die dag draagt. Inclusief zaalschoenen, dus niet (sport)schoenen die je 

dagelijks aan hebt. Bij de 2de keer geen sportkleding mee, blijf je tot 14.45 uur op de BSV. 

• De sportlessen vinden op een andere locatie plaats. Je bent zelf verantwoordelijk voor je 

vervoer daarheen. 

• Toiletgebruik is alleen toegestaan tijdens de pauze. 

• Muziek luisteren wordt enkel in overleg met je begeleider in je persoonlijke rooster 

ingepland. 

• Je dient zelf voor een koptelefoon te zorgen.  

• Indien het BSV-team dat nodig acht, kan een leerling gedurende het traject in een andere 

groep worden geplaatst en dus van begeleider wisselen. 
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 4. Tijdens de pauze 

• Roken mag niet in het gebouw en alleen in de pauzes. 

• Alle pauzes verblijf je buiten of in de kantine.  

• Tijdens de pauze mag je het terrein niet af.  

• Het is in de pauzes niet toegestaan bij de balie te blijven staan. 

• Tussen de middag is er de mogelijkheid om eten te kopen. In de grote pauze is deze 

mogelijkheid er tot 12.30 uur. 

• Afval en peuken worden in de daarvoor bestemde bakken gegooid. 

• Het maken van soep/warme chocolademelk, is in verband met de tijdsduur alleen toegestaan 

in de grote pauze. 

• Energy drink is niet toegestaan 

• Na mededeling (door begeleiders of conciërge) dat de pauze is afgelopen, mag er geen eten 

of drinken meer gekocht worden. 

• Het is niet toegestaan glas of servieswerk mee naar buiten te nemen. 

 

 

5. Veiligheid 

• Wij accepteren geen enkele vorm van geweld of seksuele intimidatie. 

• Het gebruik van scheldwoorden wordt niet geaccepteerd. 

• Iedereen dient van elkaar af te blijven.  

• Het gebruiken, verhandelen of het in het bezit hebben van alcohol, drugs, messen of wapens 

is ten strengste verboden. 

• Er vinden regelmatig (onaangekondigd) kluis- tas- en jascontroles plaats. 

 

 

 

Wanneer leerlingen bovenstaande regels overtreden worden ouder(s)/verzorger(s) en 

eventueel andere instanties ingeschakeld en kan een schorsing volgen.  
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Veiligheidskaart 
 

 

Naam:             

Adres:           

Postcode/Woonplaats:       

Geboortedatum:         

Huisarts:           

Telefoonnummer:       

 

Bereikbaarheid 

 Telefoonnummer ouder(s) Thuis of werk  

1 VIP    

2    

3    

4    

 

Medische gegevens  

Bloedgroep (indien bekend):     

Medicijnen:            

Allergieën:                       

Bijzonderheden:          
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Beste ouder(s) en/of verzorger(s),  

 

       

 

In het kader van de wet op privacy vraagt de Bovenschoolse voorziening (BSV) de Meierij uw toestemming voor de 

werkwijze van de BSV t.a.v. het verkrijgen en gebruiken van de gegevens van de leerlingen gedurende de tijd dat zij 

op de BSV verblijven.  Deze gegevens –en het kunnen delen van deze gegevens met andere betrokkenen zijn nodig 

om de leerling optimaal te kunnen begeleiden gedurende het “BSV-traject”.  

 

Bij aanmelding van een leerling vanuit de Adviescommissie Toewijzing (ACT) van het Samenwerkingsverband de 

Meierij krijgen de medewerkers van de BSV toegang tot het beveiligde digitale leerlingdossier (LDOS).  

Elke leerling krijgt een digitaal beveiligde interne dossiermap waarin alle zaken die gedurende het traject op de BSV 

van belang zijn, worden opgeslagen.  

 

Voor elke leerling wordt een handelingsplan gemaakt. De informatie voor het handelingsplan komt uit het digitale 

dossier en wordt aangevuld met informatie van de begeleider van de leerling. Deze wordt opgeslagen in de interne 

dossiermap van de BSV.  

 

Het handelingsplan wordt, nadat het is besproken met ouders, gedeeld met de school van herkomst en met externe 

instanties die betrokken zijn bij de intake. 

 

De sportleraar en de gedragstrainer van de BSV worden door de betreffende begeleider op de hoogte gebracht van 

de voor hun relevante informatie uit het handelingsplan en het volgsysteem. 

Omdat de BSV een onderwijs-zorgarrangement is worden de relevante onderdelen uit het handelingsplan gedeeld 

met de Leerplichtambtenaar en de GGD-arts.  

 

Het opstellen van een onderzoeksrapport n.a.v. vragenlijsten hoort bij het BSV-traject. Om gedrag terug te kunnen 

koppelen naar de leerling maken wij video-opnames. 

 

Het bovenstaande, hoe de BSV omgaat met gegevens van de leerlingen, is uitgebreid beschreven in het document 

“Gegevensbescherming BSV 2018-2019”. Dit mailen u na het intakegesprek op de BSV. 

 

NB: als de BSV voornemens is om andere informatie op te vragen of te delen dan hierboven genoemd, zal altijd 

opnieuw om uw toestemming worden gevraagd. 

 

In het Privacyreglement -op de site van het Samenwerkingsverband VO de Meierij- vindt u een uitgebreide uitleg 

over hoe het samenwerkingsverband omgaat met persoonsgegevens.  

 

 

Tekenen voor akkoord  

ouder(s)/verzorger(s): 

 

Datum:…………………………. 

 

………………………………………  

 

Tekenen voor akkoord  

leerling: 

 

Datum:…………………………. 

 

………………………………………  
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Beste ouder(s)/verzorger(s),  

 

 

Op de bovenschoolse voorziening worden foto’s gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. 

Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, de certificaatuitreiking, sportlessen etc. Ook uw zoon/dochter kan 

op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.  

 

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s (en eventuele video’s). We gebruiken de foto’s alleen 

voor bijvoorbeeld de certificaatuitreiking en fotocollages. Wij plaatsen nooit foto’s van leerlingen op 

het internet. Toch vinden wij het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het opslaan en 

gebruik van foto’s van uw zoon/dochter.  

 

Met deze brief vragen we daarom uw toestemming voor het opslaan en gebruik van 

beeldmateriaal van uw zoon/dochter. Wilt u deze brief of antwoordstrook met uw kind meegeven 

naar school?  

 

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden 

gemaakt.  

 

Als we foto’s en video’s willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les op 

te nemen, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen. Ook als we 

beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, nemen we contact met u op.  

 

U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later 

moment alsnog toestemming geven.   

 

Alvast bedankt voor uw medewerking!  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Manon Hendriks 

Coördinator Bovenschoolse voorziening de Meierij 

 

 

 

Hierbij verklaart ondergetekende, ouders/verzorger van …………………………………………………….…….. 

 

dat foto’s en video’s WEL/NIET door de Bovenschoolse voorziening opgeslagen en gebruikt mogen 

worden:  

 

Datum:     .............................................................................. 

 

Naam ouder/verzorger:   ............................................................................. 

 

Handtekening ouder/verzorger: .............................................................................. 

 

 

 


