
VOORWOORD 

 

De kalender voor het schooljaar 2019/2020 ligt voor u.  

Het is een aanvulling op onze schoolgids.  

In de kalender staat informatie die ieder jaar kan wisselen.  

De schoolgids is op school te krijgen en wordt aangepast waar 

dat nodig is. 

We hebben alle informatie en data die we op dit moment hebben 

in deze kalender verwerkt. Mocht u nog dingen missen of andere 

opmerkingen hebben, dan horen wij dat graag.  

 

Team "Stap voor Stap"  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAAM EN ADRES VAN DE SCHOOL 

 

Openbare basisschool "Stap voor Stap" 

Kruisakkers 3 

6662 DV  Elst 

tel : (0481) 373627 

 

Postbus 45 

6660 AA Elst 

 

e-mail: info@stapvoorstapelst.nl 

website: www.stapvoorstapelst.nl 

 
Interim Directeur 
Dennis Lindelauf 
d.lindelauf@stapvoorstapelst.nl 

T. 06 – 11251366 

 

 

Banknummer Stap voor Stap: 

IBAN: NL08RABO 0316810738 

 

 

BESTUUR VAN DE SCHOOL 

 

 

Onze school maakt deel uit van Wonderwijs. 

College van Bestuur: mw. Yvonne Smits en dhr. Eddy Verrips . 

Wonderwijs is te bereiken onder 

telefoonnummer:  0481-350003 
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GROEPSINDELING 

 

stap 1/2/3 Ottoline Wijers    ma,di 

  Desirée Tielen   wo,do,vr 

        

stap 4/5 Wendy Verschuur   ma t/m do 

Marie- Josée Düking   vr 

 

stap 6 (7) Marie- Josée Düking   ma,di,wo, 

Jonna Janssen   do,vr 

 

stap 7/8(9) Jacqueline Saalmink   ma t/m vr 

 

groep 5 Ingrid Startman   ma,di,wo 

  Loes Carabain   do,vr 

 

groep 6  Nina Jongedijk   ma,di,wo 

Rob Penning de Vries  do, vr 

 

groep 7 Hans Veerbeek   ma,di 

  Yvette van Heel   wo,do,vr  

 

groep 8a Iris Rensink (tot januari 2020)  ma t/m vr 

  Vanaf januari 2020:  

  Marrit Stoffels    ma, di,wo 

  Iris Rensink    do, vr 

 

groep 8b Annette van Reenen   ma t/m vr 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Interim directeur:  Dennis Lindelauf  

Plv. directeur & coördinator: Hans Veerbeek 

Intern begeleider:  Janette Huisman  

Vakleerkracht muziek: Mariëlle Evers 

Vakleerkracht gym:  Rebecca Baan 

NT2 leerkracht:  Meta Linders 

Onderwijsassistent:  Jolanda van Wolferen 

Conciërge:   Robert Raaijmakers  

Adm. medewerker:  Wilma van Vlaanderen 

 

 

 

SCHOOLTIJDEN 

 

stap 1 t/m 8 (9) 8.30 - 11.45 uur, 

   13.00 - 15.00 uur. 

   vrijdagmiddag: vrij  

groep 5 t/m 8  8.30 - 11.45 uur, 

   12.45 - 15.00 uur. 

        

alle kinderen  woensdagmorgen: 8.30 - 12.15 uur 

woensdagmiddag: vrij. 

 

Wij willen graag op tijd beginnen met het programma en na 8.30 

en 13.00 uur geen "brengende" ouders meer in de klas hebben. 

Dit, om een zo rustig mogelijke start te maken. 

Heeft u vragen dan kunt u met de leerkracht overleggen of daar 

na schooltijd gelegenheid voor is.



 

BELLEN 

 

Wanneer uw kind om een bepaalde reden niet of niet op tijd op 

school kan komen, laat dit dan alstublieft even weten.  

Bellen: graag voor schooltijd. 

 

                                                                    

     

 

 

 

 

 

0481-373627 

 

SCHOOLREISJE 

 

Begin september gaan we met de klassen weer op schoolreis.  

Groep 8 slaat de schoolreis altijd over. Zij  gaan aan het eind van het 

schooljaar (17, 18 en 19 juni) namelijk op kamp in Giesbeek.  

 De volgende data, tijden en bestemmingen voor de schoolreizen 

zijn vastgelegd. De prijzen zijn nog niet definitief.  

-  Stap 1,2,3 Speeltuin Brakkefort  maandag 9 september 09.30-

14.00 uur   

- Stap 4 t/m 6 Het Land van Jan Klaassen  vrijdag 6 september 

09.15-15.00 uur  .  

- Stap 7 t/m groep 5  Kinderpretpark Julianatoren  vrijdag 6 

september 09.15-16.00 uur   

- Groep 6 en 7  Avonturenpark Hellendoorn  dinsdag 10 september 

08.30-16.00 uur   

  

 Daarnaast vinden er soms excursies plaats, waarover u ook via 

"De Schoenendoos" wordt geïnformeerd. Deze worden betaald 

door de Activiteitencommissie. 

 

STARTGESPREKKEN 

 

Dit schooljaar starten we met startgesprekken. Deze vinden in de 

2e en 3e schoolweek plaats. Uw kind mag hierbij aanwezig zijn. 

Zo kunnen we samen een goede start maken. De gesprekken 

vinden plaats tussen 23 augustus en 4 september. 

  

 

 

 

 

INFORMATIE 

 

Een heleboel actuele informatie vindt u uiteraard in deze 

kalender. Daarbij krijgt u via uw e-mail regelmatig onze 

infobulletin  "De Schoenendoos". Hierin staat o.a. informatie, 

verjaardagen van kinderen en verder stukjes over alles wat er op 

school gebeurt. Als u zelf kopij heeft voor "De Schoenendoos", 

dan kunt u die digitaal aanleveren via: 

schoenendoos@stapvoorstapelst.nl 

Elke klas maakt gebruik van “Klasbordapp”. Klasbord is een 

afgeschermde omgeving en dat is wel zo fijn! Om een klas te kunnen 

volgen heb je als volger de unieke klascode nodig en goedkeuring 

van de leerkracht. Deze ontvangt u aan het begin van het schooljaar. 

Op de website: www.stapvoorstapelst.nl staan o.a. diverse 

formulieren om veranderingen door te geven, protocollen, foto’s, 

schoolgids, medezeggenschapsraad informatie en de notulen, 

“De Schoenendoos” en ook deze kalender.  
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OVERBLIJVEN 

 

De kinderen kunnen op school overblijven. Het overblijven kost 

€1,75 per keer en er wordt gewerkt met strippenkaarten voor 5, 

10, 20 of 30 keer overblijven. 

Deze strippenkaarten zijn op maandag- en woensdagochtend te 

koop in de aula van 8.15 - 8.45 uur.  

In de hal bij elke ingang hangt een overblijflijst waarop de namen 

van de kinderen die overblijven moeten worden genoteerd. 

Onze overblijfcoördinator is Jolanda Rikken,  

tel.: 06-33841005  

 

 

SPELEN OP HET PLEIN 

 

Vanaf stap 6 hebben de kinderen een kwartier ochtendpauze. In 

die pauze wordt er door meerdere leerkrachten toezicht 

gehouden. 

De kinderen t/m stap 5 kunnen ’s morgens en ’s middags voor 

schooltijd 10 tot 15 minuten voor aanvang van de lessen naar 

hun lokaal gaan. De ouders van stap 1t/m 3 mogen dan met hun 

kind mee de klas is. We vragen de ouders/verzorgers van stap 

4/5 om direct afscheid te nemen zodat we op tijd kunnen 

beginnen. Stap 6 t/m 9 mogen vanaf 8.15 uur en 12.45 uur op het 

plein spelen. Ouders vragen we het plein te verlaten. Voor de 

bovenbouwleerlingen is dit vanaf 8.15 uur en 12.30 uur. Er is dan 

toezicht. De kinderen worden na de bel door hun leerkracht 

opgehaald.  

 

 

 

 

 

 

VAKANTIES 2019-2020 

 

Paardenmarkt:           2 september  

Vrije middag:           11 oktober  

Herfstvakantie:        14 t/m 18 oktober  

Studiedag                  6 december  

Vrije middag:           20 december  

Kerstvakantie:         23 december  t/m 3 januari 2020 

Vrije middag:           22 februari  

Voorjaarsvakantie:  24 t/m 28 februari  

2e Paasdag:             13 april  

Vrije middag:           24 april  

Meivakantie:            27 april t/m 8 mei  

Hemelvaart:             21 en 22 mei  

2e Pinksterdag:        1 juni  

Vrije middag:          10 juli  

Zomervakantie:      13 juli t/m 21 augustus  

 

Voor alle vakanties van minimaal één week heeft de bovenbouw 

op vrijdagmiddag vrij. 

Op maandag 24 augustus 2020 verwachten we de kinderen 

om 8.30 uur weer op school. 

 

Dit schooljaar maken de kinderen van stap 1 t/m 9 ieder 895 uur. 

De groepen 5, 6, 7 en 8 komen ieder aan  

1000,75 uur. Dit valt binnen de wettelijke afspraken.  

Wij mogen geen extra vrij geven voor vakanties, behalve in 

onderstaande gevallen: 

 als u door uw werk niet in staat bent tijdens de 

schoolvakantie vrij te nemen, 

 op medische of sociale indicatie, 

 wegens gewichtige omstandigheden zoals: verhuizing, 

bijwonen huwelijk en andere, naar het oordeel van de 

directie, belangrijke redenen. 



ACTIVITEITENCOMMISSIE 

 

De activiteitencommissie zorgt voor het organiseren van en 

assisteren bij activiteiten voor de kinderen van de school. Zij wordt 

hiertoe in staat gesteld door de vrijwillige ouderbijdrage. Dankzij 

deze bijdrage kunnen diverse activiteiten worden georganiseerd, 

zoals het Sinterklaas- en Kerstfeest, sport- en speldag, het 

voorjaarsproject, afscheidsfeest voor groep 8 . Ook de koffie op 

ouderavonden en koffie/thee voor de hulpouders wordt hiervan 

betaald. Tevens wordt er een bijdrage gegeven voor de excursies 

die de groepen maken (behalve het schoolreisje). 

Maar van het geld is ook het pannaveld op het schoolplein 

aangelegd en de veiligheidsvestjes voor de kinderen 

aangeschaft, zodat zij veilig en zichtbaar mee kunnen doen aan 

een schoolactiviteit 

 

De kosten bedragen € 15,- per kind.  

Voor kinderen die na 1 januari 2020 op school komen, is dit de 

helft. Voor het overmaken van de ouderbijdrage ontvangt u aan 

het begin van het schooljaar een brief. IBAN 

activiteitencommissie: NL44INGB0004042188 

 

LEDEN VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE 

 
Evelien Tielen (ouder/voorzitter) 

Petra Wolters (ouder/voorzitter) 

Laurens Schutgens (ouder/penningmeester)    

Vanessa Hermsen (ouder)                  

Mariëlle Hollander (ouder)  

Wida Aga (ouder)  

Angela Korthouwer (ouder)                               

Hans Veerbeek (leerkracht)   

 

    

 

ALLERGIE 

 

Als u uw kind op onze school inschrijft, kunt u een eventuele allergie 

van uw kind aangeven. Als daar een verandering in optreedt 

verzoeken wij u dit door te geven aan de leerkracht van uw kind.  

Bij het organiseren van klassenoverstijgende activiteiten (zoals 

Sinterklaas, Kerst, Pasen, e.d.) probeert de AC zo veel mogelijk 

rekening te houden met de allergieën van onze leerlingen. 

Ongeveer 1 week voorafgaand aan de traktatie ontvangt  u een mail, 

waarin staat wat de kinderen krijgen van de AC. Ouders met 

kinderen die om gezondheidsreden traktaties moeten weigeren, 

bedenken zelf een alternatief en zorgen voor een vervangende 

traktatie die op de dag van de activiteit in de tas van het kind zit. 

Ouders kunnen er ook voor kiezen dat er in de klas een trommeltje 

met alternatieven staat.  

 

 

 

 

HOOFDLUIS 

 

Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. We kunnen 

dit goed hanteren, als we dit als ouders en school samen 

aanpakken. 

Daarom heeft onze school een ouderwerkgroep die de kinderen 

5 maal per jaar, na de zomer-, herfst-, kerst-, voorjaars- en 

meivakantie, op hoofdluis controleert. 

 

De contactpersoon vanuit de luizenbrigade is Diane Radstake-

Wagener, telefoon 06-11317840, dianeradstake@gmail.com 
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OUDERHULP 

 

Wij vinden het heel belangrijk dat ouders af en toe wat helpen op 

school. U zult zich daardoor meer betrokken voelen bij het 

"schoolgebeuren". Er kunnen natuurlijk ook meer leuke dingen 

gedaan worden als ouders willen helpen. U en de leerkrachten 

leren elkaar wat beter kennen en u krijgt een indruk van de sfeer 

op school. Ook uw kind vindt het vast heel leuk dat u 

geïnteresseerd bent in zijn/haar school. 

Wij denken bij hulp in de klas aan: 

.... het werken in de klas in de onderbouw, 

.... helpen bij het werkuur, 

.... helpen bij de sportdag  

.... assisteren bij allerlei festiviteiten zoals        

     sinterklaas,  kerst, sportdag, enz. 

…. OntdekJeTalentMiddagen 

 

 

VERJAARDAGEN 

 

De kinderen mogen trakteren op een eenvoudige traktatie. Mede 

i.v.m. kinderen die allergisch zijn voor chocola of suiker, hebben 

wij graag een gezonde traktatie, geen snoep. Het is niet nodig 

dat de leerkrachten iets anders krijgen dan de kinderen.  

Voor de verjaardag van vader of moeder mogen de kinderen van 

stap 1/2/3 iets maken. 

 

 

TOEGANGSDEUREN 

 

De gele (bij de kleuters) en de blauwe (bij de middenbouw) 

toegangsdeuren zijn een kwartier voor schooltijd open. Op 

andere tijden moet u de hoofdingang (rode deur) gebruiken. 

 

HUISBEZOEK 

 

De juffen van de stappen  1 t/m 3 komen bij elk kind uit hun groep 

een keertje op bezoek. Van te voren wordt een afspraak gemaakt 

wanneer de juf van plan is te komen.  

Gewoon gezellig op bezoek! 

Dan weten ze waar het kind woont, waar het speelt en  het kind 

zelf vindt het meestal geweldig als zijn/haar juf op visite komt. 

Dus ouders, zet de koffie of thee maar klaar!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GYMNASTIEK 

 

Als uw kind niet kan of mag deelnemen aan de gymles, belt u 

dan even op of geef een briefje mee. 

Gymkleding: gymschoenen met shirt en gymbroek of turnpakje. 

Heeft een leerling gymspullen vergeten, dan mogen deze onder 

schooltijd niet worden gehaald. De leerling mag dan niet mee 

gymmen. 

De kleuters van stap 1-2-3 hebben alleen goed zittende 

gymschoenen nodig. Ze krijgen een tas van school om de 

gymschoenen in te doen. 

         

 

             

                                              

 



MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

 

Op onze school is een medezeggenschapsraad. Deze M.R. 

bestaat uit ouders en leerkrachten. De directeur woont de 

vergaderingen als adviserend lid bij. De M.R. is een advies- en 

overlegorgaan dat gerechtigd is alle zaken die de school 

aangaan te bespreken. 

In veel gevallen geeft de M.R. advies aan het bestuur of aan de 

directie over allerhande zaken. In sommige zaken heeft de M.R. 

instemmingsrecht. In de afgelopen jaren is o.a. gepraat over het 

schoolplan, een andere afvloeiingsregeling voor het personeel, 

de communicatie en nieuwe methodes die aangeschaft konden 

worden. 

De leden van de M.R. hebben in principe zitting voor drie jaar. Na 

afloop van deze periode volgen verkiezingen en kan iedereen 

zich kandidaat stellen. 

De zittende leden kunnen zich herkiesbaar stellen. De 

leerkrachten worden door de teamleden gekozen en de ouders 

uiteraard door de ouders. De leerkrachten die een kind op "Stap 

voor Stap" hebben, kunnen alleen gekozen worden als leerkracht 

en niet als ouder. 

De vergaderingen zijn openbaar en vinden eens in de maand 

plaats. 

Als u dus eens zo'n vergadering wilt meemaken, bent u van harte 

welkom. Tijdens de rondvraag krijgt u de gelegenheid vragen te 

stellen of punten te bespreken die u graag door de M.R. 

behandeld zou willen zien. 

 

De agenda van de volgende vergadering komt in "De 

Schoenendoos". Zo weet u dus altijd wanneer de volgende 

vergadering is en wat er besproken gaat worden. 

 

 

 

 

 

Op de site van Stap voor Stap staan de notulen en het 

jaaroverzicht. U vindt deze onder het kopje: MR.  

Als u meer informatie wilt over b.v. de bevoegdheden van de 

M.R. dan kunt u zich altijd tot één van de M.R.-leden wenden. 

Ook heeft de MR een eigen e-mailadres waar u eventueel met 

vragen/ opmerkingen terecht kunt.   

mr@stapvoorstapelst.nl  

 

DE LEDEN VAN DE M.R. 

 

Ouders: 

Maaike Bergmans      

Marcel Hendriks 

Mariëlle Hollander 

 

Leerkrachten: 

Rob Penning-de Vries  

Jonna Janssen 

Marie-Josée Düking   

 

 

DE LEDEN VAN DE G.M.R. 

Namens Stap voor Stap: Jacqueline Saalmink 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mr@stapvoorstapelst.nl


SCHOOLARTS 

 

Alle leerlingen van 5/6 jaar en 10/11 jaar worden gescreend door 

de doktersassistente. 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om via de leerkracht of Intern 

begeleider, tussentijds, een consult aan te vragen bij de 

schoolarts voor uw kind. 

 

Informatie- en afsprakenlijn 

Wanneer u vragen heeft over de ontwikkeling of opvoeding van 

uw kind, kunt u terecht bij de telefonische informatie- en 

afsprakenlijn van de JGZ. Dit kan iedere werkdag via 

telefoonnummer 088 - 355 6000.  

 

Spreekuren op school 

Heeft u vragen over de gezondheid van uw kind of wilt u naar 

aanleiding van een onderzoek doorpraten met een jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige? Dan kunt u op elke school een aantal 

keer per jaar terecht op het spreekuur.  

Soms is het eerstvolgende spreekuur op Stap voor Stap, soms op 

een andere locatie. Als u belt voor een afspraak, bepaalt de JGZ aan 

de hand van uw vraag of u bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige 

moet zijn. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar het 

Bedrijfsbureau Jeugdgezondheidszorg: 088 - 355 6000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHOOLLOGOPEDIE 

 

Onze school wordt bezocht door de schoollogopedist. Haar taken 

zijn preventief: het voorkomen of vroegtijdig signaleren van 

problemen op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor. Hiertoe 

worden alle kleuters gescreend rond hun vijfde verjaardag.  

 

Ouders geven voor het screenen toestemming op het 

intakeformulier dat wordt ingevuld bij aanmelding op school. Naar 

aanleiding van de screening kunnen de ouders uitgenodigd  

worden voor een adviesgesprek op school. Ook kinderen die 

jonger of ouder zijn dan 5 jaar kunnen aangemeld worden voor 

een screening, dat verloopt via de leerkracht. Schoollogopedie 

wordt gefinancierd door de gemeente Overbetuwe en uitgevoerd 

door logopedisten van 

“Logopedie Overbetuwe”, www.logopedie-overbetuwe.nl 

De logopediste op onze school is, Francis Vermaas,  

bereikbaar via  email: fvermaas@planet.nl of telefonisch:  

06-27182209 

 

 

MAATSCHAPPELIJK WERK  

Samen met u zoekt de maatschappelijk werker naar een passende 

oplossing voor uw hulpvraag. U kunt met veel verschillende vragen 

en problemen bij Maatschappelijk Werk terecht, bijvoorbeeld als het 

gaat over financiën of administratie, relaties, echtscheiding, 

opvoeding, rouw of verlies, werk en huiselijk geweld.  

Daarnaast bieden zij verschillende cursussen en trainingen aan.  

  

Aanmelden voor maatschappelijk werk kan via de klantenservice 

(tel.nr. 0900-8433) of via onze intern begeleider. Voor 

Maatschappelijk Werk hoeft u niet te betalen. Een bezoek aan het 

AMW is alleen mogelijk op afspraak  

 

 

http://www.logopedie-overbetuwe.nl/
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LETTERS EN CIJFERS 

 

Jonge kinderen willen soms graag hun naam leren schrijven, 

weten welke letter het is, of de cijfers maken. 

Om verwarring voor uw kind te voorkomen, is het prettig wanneer 

u de letters naar klank uitspreekt (dus zoals we praten!), b.v. : 

"roos" wordt "rrr-ooo-ss" en niet "er-dubbel oo-es". 

Aan het eind van groep 3 komt vanzelf het alfabetisch benoemen 

aan bod. Als uw kind letters en cijfers gaat schrijven, is het heel 

verstandig dit meteen aan te leren volgens ons "schoolschrift". 

Dat ziet er als volgt uit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEVONDEN VOORWERPEN 

 

Wij blijven met heel wat gevonden voorwerpen zitten. Als er iets 

gevonden wordt, gaat het de klassen rond. Blijkt het van niemand 

te zijn, dan hangt het voorwerp op het prikbord in de hal 

(onderbouw) of ligt in de kist voor de conciërgeruimte in de foyer. 

 

Als u iets kwijt bent, mag u ook een oproep in  

"De Schoenendoos" plaatsen. Uw berichtje kunt u sturen naar: 

schoenendoos@stapvoorstapelst.nl 

 

 

KONINGSSPELEN 

 

De Koningsspelen zijn in 2013 voor het eerst georganiseerd in 

het kader van de inhuldiging van Koning Willem-Alexander met 

als doel kinderen in het primaire onderwijs en hun ouders te laten 

zien dat samen goed ontbijten en actief bewegen belangrijk, 

maar vooral ook heel leuk is. De dag bestaat uit sportieve 

activiteiten die worden voorafgegaan door een gezamenlijk, 

feestelijk Koningsontbijt. Dit schooljaar zijn de Koningsspelen op 

vrijdag 17 april.  
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DOORSCHUIVEN 

 

Tegen het einde van een stap/groep krijgen de meeste kinderen 

de kriebels!!! 

Een nieuwe stap/groep, een nieuwe leerkracht, nieuwe vakken 

erbij. De kinderen uit de stappen hebben 2x per jaar een 

doorschuifuurtje. Een paar weken voor de zomervakantie mogen 

de kinderen van alle stappen en groepen een bezoekje brengen 

aan de nieuwe stap/groep. 

 

 

 

 

 

SCHOOLKAMP GROEP 8 

 

Leerlingen van groep 8 hebben geen dagschoolreisje, maar gaan 

tegen het einde van het schooljaar op kamp. Dit schooljaar is dat 

van 17 t/m 19 juni 2020.  

De leiding bestaat uit de eigen leerkracht(-en), aangevuld met 

ouders. Er gaat ongeveer 1 begeleider op 10 kinderen mee.  

De kosten bedragen ongeveer € 55,- per persoon. Omdat het 

kamp een vast onderdeel is van het jaarrooster, moeten 

leerlingen die om welke reden dan ook niet meegaan gewoon 

naar school.   

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTEN MET HET VOORTGEZET ONDERWIJS 

 

Voor 1 april moeten de leerlingen van groepen 8 door de ouders 

opgegeven zijn bij een middelbare school. Na aanname neemt 

de brugklascoördinator contact op met onze school en worden de 

aangemelde leerlingen besproken. 

Als het nieuwe schooljaar een paar maanden oud is, komen 

sommige coördinatoren dan nog eens om de resultaten met de 

verwachtingen te vergelijken. 

 

 

 

 

 

ONGEWENSTE  INTIMITEITEN 

 

Zoals ieder bestuur heeft ook ons bestuur een  

"reglement ongewenste intimiteiten" vastgesteld. 

Onze school heeft een gedragscode, die is vastgelegd in het 

schoolwerkplan. Stichting Wonderwijs heeft een externe 

vertrouwenspersoon aangesteld in de persoon van mevr. Sonja 

Tettero. (sonja@vertrouwenszaken.nl / 06-24676470) 

 


