
Contextueel denken en handelen in het 

onderwijs 

Informatielijst 

Literatuur 
Boszormenyi-Nagy Ivan,Grondbeginselen van de contextuele benadering, De Toorts 2000. 

 

Boszormenyi-Nagy Ivan en Krasner R. Barbara, Tussen geven en nemen, over contextuele therapie, Uitgeverij 

De Toorts, 1986., 

 

Buber Martin, Ik en Gij, Bijleveld 1923. 

 

Delfos Martine F. en Nelleke Visscher, (Pleeg)kinderen en vreemd gedrag, SWP 1997. 

 

Dillen Annemie, Ongehoord vertrouwen, ethische perspectieven vanuit het contextuele denken van Ivan 

Boszormenyi-Nagy, Garant 2004. 

 

Driesen Ludo, Ik wil mama en papa, allebei! over echtscheiding, verwerking, loyaliteit en hulpverlening, 

Garant 2012. 

 

Ducommun-Nagy en May Michielsen, Van onzichtbare naar bevrijdende loyaliteit, Acco 2008. 

 

Govaerts Jean-Marie, Hechtingsproblemen in gezinnen, integratie van de hechtingstheorie in het 

systeemtherapeutische model,  Bohn Stafleu van Looghum, Lannoo campus 2007 

 

Hardgrave Terry D. en Frans Pfitzer en May Michielsen, Ontwikkelingen in de contextuele therapie, de kracht 

van geven en nemen in relaties, Acco 2005. 

 

Heyndrickx Paul, Contextuele counseling in de praktijk, het risico nemen opnieuw te geven, Garant 2016. 

 

Heylen Marleen, In de naam van de vader, over de relatie tussen vaders en zonen Acco Leuven, 2005. 

 

Hoogsteder Mariette en Simonette de Vriese, Hechting en Loyaliteit, SWP 2004 

 

Kinet Mark (red), Parentificatie, als het kind te snel ouder wordt, Garant, 2012 

 

Levinas Emmanuel, Het menselijk gelaat, Ambo Baarn 1969 

 

Mertens M en Vandebroek E., Systeemgerichte methoden in de hulpverlening, Garant, 1997. 

 

Michielsen M., Van Mulligen W., Hermkens, redactie, Leren over leven in loyaliteit, over contextuele 

hulpverlening, Acco Leuven/Amersfoort 1998.   

 

Onderwater Annelies, De theorie van Nagy, de onverbrekelijke band tussen ouders en  

kinderen, Swets en Zeitlinger  1986. 

 

Reijersen Van Buuren Gerrie, Verlangen naar verbinding, Grondbeginselen om de relatie met jezelf en de 

andere te onderhouden, Acco 2017. 

 

Roodvoets Carolien, Niemandskinderen, de gevolgen en verwerking van een onveilige jeugd, Aramith, 2006. 

 

Van den Eerenbeemt Else-Marie en Ammy Van Heusden, Balans in beweging, Ivan Boszormenyi-Nagy en 

zijn visie op individuele en gezinstherapie,  De toorts 1983. 

 

Van Mulligen W. Gieles P., Nieuwenbroek A., Tussen thuis en school, over contextuele leerlingbegeleiding, 

Acco 2001.  

 



Contextueel denken en handelen in het 

onderwijs 

Werkdocument 6. 

Het rapport 
 

School 

 

Werkdocumenten:Rapport in de 

school 

SWP:Versie: 5 

Status: 4 
Datum: 

28.08.2010 

 
 

1/ 

Basisprincipes: 

1. Het rapport en aansluitend het oudercontact is een ideale kans tot dialoog tussen school, kind en ouders.  

Goed gesprek genereert verbinding.  Een transparante neerslag van de onderwijsevolutie, gecombineerd 

met de juiste woorden op het rapport zijn een basisvoorwaarde voor een goede relatie ouders-school en 

leerkracht- kind. 

 

2. De  transparantie in de communicatie over het vorderen van de kinderen op het rapport is zo 

duidelijk mogelijk. 

3. We wensen een verzorgd en stijlvol rapport aan te bieden. 

4. Er wordt nagestreefd dat de lijn tussen het verwachtingsgevoel, de handelingsinspanning, de evaluatie 

en de communicatie via het rapport optimaal is. 

 

5. Ieder personeelslid dat betrokken is bij het kind levert een bijdrage op het rapport. De taakverdeling 

voor het invullen wordt waar het kan verdeeld. 

 

6. Het rapport is een uitstekend middel om de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs-

opvoedingsproces van de school te vergroten: 

 Het rapport biedt kansen om ouders en kinderen mee te laten participeren in het leer-opvoedingsproces 

dat we willen aanbieden.  Er  moeten niet enkel gegevens worden aangereikt maar er is steeds een toon 

van samenwerking en appèl tot betrokkenheid.   

 Het rapport straalt steeds een geloof in kansen uit.   Een geloof in elk kind en zijn emancipatie, iets wat 

elke ouder voor zijn kind wenst en hoopt in onze school te vinden. 

 Ons onderwijs is meer dan een louter aanbieden van leerstof.  Het is het kind zien als een totale persoon 

in een context, met talenten en beperkingen.  Dit mag op het rapport en vraagt om extra aandacht om 

ouders hier in mee te nemen. 

 Ouders zijn ervaringsdeskundigen en eerste betrokkenen bij hun kind.  De kloof tussen thuismilieu en 

schoolcultuur wordt gezien als een uitdaging niet als een last.  Dit vraagt om een afstemming op het 

rapport. 

 

Vormgeving 
Titelblad van 

het rapport 
 Versterkt papier 

 Olo-figuur in kleur (zie bijlage1) 

 School: bubao Remi Quadens 

 Schooljaar 

 Naam van het kind 

 Klas 

 Uitgevoerd door secretariaat 

Voorblad 

schooljaar 
 Hoofding school 

 Personeelsindeling met naam (zie bijlage2) 

 In de voetnoot: klas, schooljaar, kind 

 Uitgevoerd door klastitularis 

Voorblad 

periode 
 Naam periode 

 Tekening 



 Herfst rood blad, kerst blauw, Pasen geel, eind SJ groen 

 Uitgevoerd door de blokken of lijnen of leeftijdgroepen 

Rapport muvo, 

Gym en NCZ 
 1 blad (zie bijlage 3) voor muvo, gym en NCZ 

 Inhoudelijke, thematische toelichting 

 Kwalificering via keuze uit 4 gezichtjes op aandachtspunten 

(muvo) 

 Kwalificering via keuze uit 4 gezichtjes op aandachtspunten 

(NCZ) 

 Kwalificering via keuze uit 4 gezichtjes op aandachtspunten (gym) 

 Toelichting 

 Uitgevoerd door de ambulante leerkrachten 

Rapport 

ondersteuning 
 1 blad (zie bijlage 4) 

 Uitgevoerd door klastitularis op aangeven van ondersteuners en 

therapeuten 

 Periode, aanbod en doelen, frequentie, toelichting 

 Ook zwemmen, hippo, TOM … 

 Geen blanco roosters laten staan. 

Rapport 

rekenen, taal, 

andere, sociale 

vaardigheden 

 1 blad (Zie bijlage 5) 

 Rekenen, niveau en 3 kolommen: vakonderdeel (getallenkennis, 

hoofdrekenen, cijferen, metend rekenen, meetkunde, toepassingen) 

quotering, aanbod (leerjaar en B M E) 

 Taal, niveau en 3 kolommen: vakonderdeel (lezen, spreken, 

luisteren, schrijven, schrift, taalbeschouwing, spelling) quotering, 

aanbod (leerjaar en B M E) 

 Andere, W.O., Frans, muzische vorming, leren leren, quotering en 

aanbod 

 Vakonderdelen naar aanbod in de klas, wat je niet doet, komt niet 

op het rapport (KR) 

 Ik en de anderen, aandachtspunten minstens 5, quotering op picto’s 

    met X 

 Zo werk en leer ik, aandachtspunten minstens 5, quotering op 

picto’s     met X 

 Toelichting, beperkt volume 

 Handtekening directeur, klastitularis, ouders 

 Uitgevoerd door klastitularis 

Algemeen  Lettertype/grootte: arial narrow 12 (geen uitzondering) 

 Onderaan rechts in voetnoot: periode, leerling 

 Geen recto-verso uitprint 

 4 rapporten per schooljaar 

 Periodes chronologisch schikken van herfst- over kerst- paas- naar 

eindrapport (d.i. steeds achteraan bijsteken) 

 Kleuters geen rapport 

 Speelleerklas wel een rapport, geen punten wel gezichtjes, picto 

 T1 punten waar het kan, mag het  

 T8 punten 

 T3 punten waar het kan 

 Een illustratie kan, een sticker e.d. kan niet, geen illustraties op de 

achtergrond 

 Toetsen gaan met het rapport of tussendoor in toetsenkaftje mee 

naar huis en komen gehandtekend terug. 

 Doorzenden naar mekaar steeds in de opgemaakte lay-out 

Chronologie van werken 
Begin 

september 
 In schoolorganisatie de opdracht voor het blad van de ambulante 

inbreng verdelen (elke klas één verantwoordelijke die coördineert) 



 Secretariaat deelt voor elke klas een lijst met dubbel te maken 

rapporten uit voor gescheiden ouders.  Elke ouder krijgt een 

volledig rapport en originele handtekeningen. 

Half oktober  Secretariaat bedeelt de titelbladen met schooljaar. 

 Secretariaat  brengt de naam en klas aan in normschrift op titelblad 

 Zb didactiek bedeelt de kaftjes. 

 Secretariaat bedeelt klaslijsten met namen van de kdn aan niet 

klastitularissen. 

Week voor 

rapport 
 In blok titelblad periode afspreken 

 Ambulanten vragen digitaal de info op van de hun toegewezen 

klassen. Ze bezorgen de bladen uitgeprint aan de klastitularis of 

zenden digitaal door aan de klastitularis. 

 Ondersteuners en therapeuten zenden hun deel naar de 

klastitularis. Klastitularissen vullen rekenen, taal, andere, sociale 

vaardigheden, zo werk en leer ik, in. 

 Klastitularissen steken de bladen in het rapport. 

 Klastitularissen kopiëren de rapporten voor de gescheiden ouders. 

 Advies: laat je rapporten eerst door een collega nalezen. 

 Vrijdag is alles bij de klastitularis. 

 Klastitularis handtekent de rapporten. 

Maandag 

rapportweek 
 Rapporten in bakje directeur 

 Directeur leest en handtekent de rapporten, ook de dubbele 

rapporten. 

Donderdag 

rapportweek 
 De directeur deelt de rapporten aan elk kind in de klassen uit waar 

het kan. 

 De klastitularis deelt de rapporten uit als de directeur ze niet heeft 

uitgedeeld. 

 De rapporten worden terug opgehaald. 

 De rapporten worden toegelicht op het oudercontact en 

meegegeven. 

Vrijdag 

rapportweek 
 De kinderen ontvangen de rapporten als de ouders niet op het 

oudercontact aanwezig waren. 

Maandag na 

vakantie 
 De kinderen leveren de rapporten terug. 

 De klastitularis kijkt na op aanwezigheid en handtekening. 

Aanbod pictogrammen 

Communiceren op het rapport 
Stijlvol en duidelijk communiceren 

Het is voor elk personeelslid een uitgesproken opdracht om zo te communiceren via het rapport dat ouders bij 

de eerste opslag een  ‘professionele indruk’ krijgen.  Het vergroot ook de leesbaarheid als het niveau op dit vlak 

hoog is.  Het geeft ook een professionele indruk voor heel de school. 

Dit  betekent dat we er samen naar streven voor vormgeving, spelling en stijl een degelijk rapport te 

presenteren. 

Het nieuwe rapport staat garant voor een goed leesbaar, duidelijk interpreteerbaar en stijlvol bulletin.   

Voor de spelling hanteren we de schrijfwijze van het groene boekje.  Voor leestekens, afkortingen, getallen, 

financiële tekens e.d. zijn de BIN-normen richtinggevend  

(http://ond.vvkso-ict.com/vvksomainnieuw/brochure/Vouwblad%20BIN-normen%20Zwart.pdf of  

http://www.zenner.net/pub/helios/bin/binnormen/normen_framepage.html). 

Een korte en duidelijke  boodschap is ook beter dan een lang verhaal met veel herhalingen en schrijverij.  Er 

moet steeds in zo weinig mogelijk woorden zo veel mogelijk gezegd worden.  De extra toelichting gebeurt op 

het oudercontact.   

Anderzijds is een lege of niets-zeggende boodschap ook best te vermijden.  Tracht steeds een betekenisvolle 

toelichting te plaatsen.    

Valkuilen en tips: 

http://ond.vvkso-ict.com/vvksomainnieuw/brochure/Vouwblad%20BIN-normen%20Zwart.pdf
http://www.zenner.net/pub/helios/bin/binnormen/normen_framepage.html


 Denk aan het juiste gebruik van leestekens en hoofdletters. Voor zinstukken kiezen we om deze zonder 

hoofdletter te starten en zonder leesteken te eindigen.  Let op: de computer doet dit anders. 

 Geen drie !!!  Geen opsommingen van leestekens plaatsen. 

 Geen suggestieve boodschappen door het gebruik van leestekens met  bv… 

 Geen zinnen in hoofdletters accentueren of in vet zetten. 

 Je aanspreektoon volhouden, je spreekt tot het kind of de ouder, niet mengen.  Dus geen ‘je en u’ door mekaar in 

één toelichting. 

 Geen achtergrondfiguren achter de tekst. 

 Als de titel in vet staat wordt de inhoud in gewoon lettertype gezet. (Toelichting:  Er is al fijne 

vooruitgang gemaakt.) 

  Evaluatie van de zorglijn 

Kinderen bieden zich aan in de school met een bijzondere zorgvraag.  Dit betekent dat er een bepaalde 

verwachting en belofte wordt afgesproken bij de inschrijving.  Wij zijn een buitengewone school die een zeer 

specifiek traject tracht/ wenst/kan afleggen met het toevertrouwde kind.   

Via screening, handelingsplanning en uitvoering in de klas wordt er gevorderd in leerstof.  Regelmatig sluit een 

evaluatie een bepaalde periode of leerstofpakket af.  De resultaten van de evaluatie worden vertaald in cijfers, 

symbolen of in een toelichting.  Evaluatie is een tussentijdse of eindweergave van een handelingsinspanning en 

zijn resultaten.  Dit is het belangrijkste dat we communiceren via het rapport. 

Het is dan ook onze opdracht om deze zorglijn, die vertrekt van het toevertrouwen door de ouders en die 

regelmatig  wordt geëvalueerd, zo goed mogelijk te communiceren naar de ouders.   

Het gaat hierbij om een zekere inhoud (het aanbod): de keuze van de HP, wat deed ik met dit kind, ook wel hoe 

werkten we en /of waarom, welke oefeningen, het deel van de leerlijn, de therapeutische oefeningen, het 

niveau, … 

En daarnaast een kwalificering:  een resultaat, punten van een toets, een bepaling via nuancering van goed tot 

niet goed, een picto of andere. 

Zeer belangrijk is ook de toelichting: welke elementen speelden mee om tot het resultaat  te komen, 

moeilijkheden en meevallers in het onderwijs-leerproces, toekomstperspectief in deze klas, een bijzondere 

anekdote (+ of -)  kan soms, een aanmoediging, een bekommernis, een nuancering van de punten tegenover de 

inzet, enz. 

De eindtoelichting of een laatste woordje zou deze zorglijn moeten weerspiegelen. We denken hierbij aan een 

soort samenvatting, in enkele woorden, dat een verder perspectief aanreikt. Kijk hier staan we nu a. Hhier na 

deze inspanningen die we  samen leverden.  En we gaan nog verder door. 

Valkuilen en tips: 

 Let op met boodschappen die uit je buik komen. 

 Zorg voor een goed onderscheid tussen aanbod/kwalificering/toelichting. 

 Graag een algemene eindtoelichting, een soort eindbeoordeling met een positieve noot en een perspectief van 

‘verder samenwerken’. 

 Start  met het aanmaken van  een pakket van eigen zinnen, hieruit kan je later knippen en plakken.  Bewaak wel 

steeds het individuele karakter van elk rapport. 

 Praat met iemand over hoe je een moeilijke boodschap best formuleert.   

 Laat een moeilijke boodschap nalezen met de vraag of ze duidelijk is. 

 Noem nooit namen van andere kinderen doorheen de toelichtingen. 

 Over de verschillende rapporten doorheen het schooljaar zit een evolutie.  Niet steeds hetzelfde schrijven en sluit 

eventueel aan bij vroegere toelichtingen. 

 Ontschuldiging 

Ouders moeten vaak doorheen heel wat twijfel en onrust spartelen vooraleer hun kind toe te vertrouwen aan het 

buitengewoon onderwijs. Er is al vaak een hele carrière van schoolproblemen achter de rug.  Vaak ook heel wat 



moeilijkheden en spanningen in het gezin.  Dit resulteert in een zekere angst voor ‘school’.  Vaak hebben deze 

ouders zelf ook een moeilijke schoolloopbaan achter de rug.  Wij proberen deze angst weg te nemen. 

Het is een opluchting voor ouders en kind om een doorgevoeld engagement te kunnen ervaren van een 

leerkracht/therapeut.  Voor sommigen is het de eerste keer dat na een lange periode van verstoting, afkeuring en 

mislukken  er eindelijk een schools ontwikkelingsperspectief voor hun kind is.  Een leerkracht die wel met hun 

kind kan en wil werken en die vooruitgang boekt. 

Deze angst voor de school wordt weggevaagd door het geven van een ontschuldiging.  Een aanreiken van een 

onschuld aan de ouders, het is niet jullie fout dat uw kind moeilijker ontwikkelt.  En uw kind treft ook geen 

echte schuld.  Het is een houding waarbij er gehandeld wordt vanuit een positie van ontlasting van de  ouder en 

het aanvaarden van het kind.  Alhoewel er fouten en tekorten aanwezig zijn worden deze niet aangerekend.  Een 

mogelijke schuld voor het moeilijk gedrag en het moeizaam leren komt niet ter sprake.  

Deze ontschuldiging is een vorm van mildheid die zich bij ons vertaalt in het kunnen aanvaarden van de 

bijzondere opvoedingsmoeilijkheden en leerstoornissen.  Verwijten en aanrekenen van  fouten en het stout 

gedrag heeft geen zin.  Zinspelen op de tekortkomingen van de ouders mondt uit een gevoel van ’t is weer niet 

goed en hier kunnen ze het ook niet’.  Ontschuldiging echter,  geeft ruimte tot dialoog en positieve 

samenwerking.   Het is van het grootste, neen van fundamenteel  belang dat ouders en kind op het rapport 

kunnen lezen dat deze leerkracht voor dit kind gaat en zal blijven gaan.  Hier ligt ook de bron van het ontstaan 

van een  zekere wederzijdse loyaliteit die zeer versterkend is voor het ontwikkelingsproces en een goede 

samenwerking met de ouders. 

Valkuilen en tips: 

 Negatieve boodschappen formuleer je best tegen een achtergrond van ook goede dingen. 

 Formuleer ook steeds een positief perspectief. 

 Het kan nooit dat een kind twee maand geen gymles meedoet omdat het geen gymkledij bijheeft. 

 Een rapport is geen opsomming van de eigen frustraties… 

 Nooit kwetsende boodschappen. 

 

Meerzijdige partijdigheid 

In de personeelskamer kan er al eens smalend of met humor gesproken over ouders of kinderen.  Dat kan hier 

een plaats hebben om spanningen binnen het omgaan met kinderen en ouders wat te ontladen.  Maar vanaf het 

moment dat men direct communiceert naar het kind of met de ouders neemt men een andere houding aan, die 

van de meerzijdige partijdige leerkracht. 

Dit is een houding waarbij men vertrouwenvolle informatie aanreikt op het rapport.  Gegevens die een volledig 

beeld geven van het kind zijn aanwezig zijn in de school.  En hoe het echt loopt, ook met de moeilijke kantjes 

en de bijzondere inspanningen die vereist zijn.   Ouders voelen hier dat het kind een plaats krijgt, dat de 

moeilijkheden een plaats krijgen, dat  de progressie een plaats krijgt, dat hun inspanningen erkenning krijgt, dat 

hun tekorten niet worden aangerekend.  Maar ook dat het schoolreglement moet worden nageleefd, en dat er 

huistaken zijn, dat er grotere verwachtingen zijn, dat aandacht van de ouders voor het schoolwerk stimulerend 

kan zijn, enz. 

Meerzijdigheid is dus niet hetzelfde als de neutrale mededeler, dat is te gekunsteld.  Een leerkracht staat er zelf 

ook middenin, hij is ook betrokken in het proces waarover wordt gecommuniceerd. Een leerkracht kiest partij 

voor al de elementen van het leerproces dat hij aanstuurt.  Dat betekent ruimte en woorden geven aan het feit 

dat het kind toch wel heel moeizaam vordert, dat hij regelmatig naar de permanentie moet, maar ook dat er  wel 

inzet is en dat de leerkracht voelt dat de ouders het kind aanmoedigen. 

Deze positionering meet zich ook in een verhouding van aantal woorden.  Een constante opsomming op drie 

pagina’s met een laatste opmerking van ’t is wel ne lieve jongen’ komt niet congruent over.  

Ook de belangen van de school en de afspraken die de goede gang van zaken verzekeren mogen vermeld 

worden, zowel de goede als de te betreuren zaken.  Ook jezelf mag je een plaats geven. 

Valkuilen en tips: 

 Let op de verhouding van het aantal negatieve en positieve woorden.  Het gaat ook niet om een wat 

gekunsteld zoeken van evenveel zinnen + en -. 

 Laat je mededelingen op het rapport kloppen met je houding op het oudergesprek. 

 Jij hebt het moeilijk, het kind heeft het moeilijk, de ouders hebben het moeilijk, het is moeilijk voor de 

school, dat kan. 



 Meerzijdigheid is niet hetzelfde als het ontkennen of wegstoppen van de problemen. 

 Problemen die voortkomen vanuit de diagnostiek moeten steeds erkenning krijgen.  Een autist kan niet 

zomaar samenspelen. 

 Ouders zijn vooral een gesprekspartner, vaak een deelgenoot in de moeilijkheden en de 

inspanningsonzekerheid. 

 Ouders verwachten geen neutraliteit maar een betrokken leerkracht. 
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Werkdocument 7. 

Kijkwijzer rapport 
 

Kijkwijzer: Kerncompetentie (basiscompetentie): Rapporteren via rapport aan de ouders 

Naam: ____________________  Datum: _____________ klas: ___________ 

O werkinstrument O zelfevaluatie-

instrument 

O coachinginstrument O evaluatie-instrument 

 

Functiebeschrijving: 

ASV/onderwijzer 

ASV/bijzondere 

onderwijzer 

Therapeut 

ASV/ondersteuner 

3.4. EVALUATIE VAN DE RESULTATEN EN VAN DE WERKWIJZE  
De onderwijzer evalueert de bereikte resultaten en "het proces" (de manier van werken).  

Doel : de kinderen zelf, de ouders en externen informeren (rapporteren), om te kunnen remediëren en 
om de eigen werkwijze te kunnen bijsturen.  
Hij /zij  
» evalueert en analyseert de resultaten in functie van de (streef)doelen in overleg met het hele team 

van betrokkenen om mogelijke oorzaken van problemen te identificeren en hiaten op te sporen.  
» houdt het persoonlijk dossier van de kinderen en van het "leerlingvolgsysteem" bij. 
» kan al zijn evaluaties en cijfers objectief staven 
» rapporteert aan ouders, collega's, begeleiders, CLB, van de stand van zaken  
» vult rapporten in. Bewaart de eindresultaten van de kinderen en vult de didactische dossiers aan 

» evalueert het proces van lesgeven (zelfevaluatie) en stuurt op basis van de resultaten de volgende 
lesvoorbereiding bij  

Schoolwerkplan Rapport in de school; status 4; 28.08.2010 

 

stap Gedragsindicator of competentie: 

activiteit/verwachting/vaardigheid/kennis/waarde/norm/eigenschap… 

gezien Niet 

gezien 

1 Het eigen aandeel in het rapport was tijdig klaar.   

2  Het leerniveau, aanbod en de behaalde punten (kwalificering) zijn 

duidelijk. 

  

3 Het commentaar op het rapport is kort en veelzeggend en professioneel 

geformuleerd. 

  

4  De spelling is correct en de stijl is verzorgd.   

5  De correct geformuleerde bijdrage van alle personeelsleden is aanwezig.   

6 De zorglijn (via screening, HP, uitvoering en evaluatie) is aanwezig.   

7  Het rapport heeft een specifiek, individueel karakter.   

8  De taal van de boodschappen is ontschuldigend en verbindend naar 

kind en ouders. 

  

9  De boodschappen zijn gekleurd door meerzijdigheid.   

10 Het rapport is verzorgd en in orde met de afspraken.   

 

Toelichting: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

handtekening en datum: 

 

 

 

 

 

 


