
 

Nieuwsbrief 
Juli 2020 

 
Van de schoolleiding 
Wie ons een jaar geleden had gezegd dat we in het 

nieuwe schooljaar dicht zouden gaan in verband met 

een lockdown hadden we voor gek verklaard. Een 

centraal eindexamen dat niet afgenomen mocht 

worden, dit was sinds de tweede wereldoorlog niet 

meer voorgekomen. Dit alles zorgde voor een zeer 

uitzonderlijke situatie. Het op afstand werken, op een 

andere manier les geven of krijgen,  werd wisselend 

ervaren. Sommige collega’s en leerlingen voelden zich 

als een vis in het water, anderen hadden meer moeite. 

Bij een aantal van onze collega’s en leerlingen heeft 

dit ook effect gehad op hun welbevinden, wat 

natuurlijk heel vervelend is. Meer thuiswerken, het 

vervagen van werk en privé, kan ook zorgen voor 

meer stress. Ook heeft Corona onze school hard 

geraakt in het verliezen van naasten, één collega 

heeft zelfs in een korte tijd beide ouders verloren. 

Ondanks alle tegenslagen en verdriet hebben we ons 

door deze vervelende periode geslagen. Wij hopen 

dat het nieuwe schooljaar ons meer structuur brengt. 

Wel hebben we zaken geleerd van deze periode en 

zijn we klaar voor een eventuele tweede periode, 

mocht het virus onze samenleving weer raken. In deze 

nieuwsbrief leest u daar meer over.  

 

Wij wensen iedereen een welverdiende 

zomervakantie! 

 

 

 

 

 

Vakanties 2020/2021 
Herfstvakantie: 19 tot en met 23 oktober 2020 

Kerstvakantie: 21 tot en met 1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie: 22 tot en met 26 februari 2021 

Meivakantie: 26 april tot en met 7 mei 2021 

Zomervakantie:  19 juli 2021 tot en met 27 augustus 

2021 

 

Wij plannen dit jaar weer een aantal organisatiedagen 

waarop leerlingen vrij zijn en docenten worden 

geschoold. Wij noemen de dagen alvast zodat u hier 

in de gezinsagenda rekening mee kan houden:  

 

Maandag 31 augustus 2020 (na de zomervakantie) 

Vrijdag 16 oktober 2020 (voorafgaand aan de 

herfstvakantie) 

Maandag 4 januari 2021 (na de kerstvakantie) 

Donderdag 1 april 2021 (voor het paasweekend) 

 
Personeelszaken 
Personeel afscheid 

Aan het einde van dit schooljaar hebben we afscheid 

genomen van een aantal collega’s. Ik noem de 

collega’s in vier groepen.   

Pensioen: 

Albert van der Kruk en Eddy Oudt hebben besloten 

om iets eerder met pensioen te gaan. Beide heren 

hebben zich de afgelopen jaren ingezet om het vak 

techniek op de kaart te zetten. Als lesassistent hebben 

ze veel leerlingen begeleid bij het boren, zagen en 

solderen. Na ook ontelbaar aantal pleisters te hebben 

geplakt, gaan ze nu lekker genieten van hun 

pensioen, met een camper door Frankrijk of met de 

hond in de duinen. Eddy en Albert bedankt! 



 

 

 

Binnen ISW: 

Zoals u weet starten de eerste klassen Vakcollege 

komend schooljaar bij Westland Vakcollege. Een 

aantal collega’s hebben aangegeven mee te gaan in 

deze verhuizing. Danielle Kroon (wiskunde) en Dennis 

Marcelis (design, muziek en rekenen) verlaten onze 

locatie en gaan hun kennis op het gebied van basis- 

en kaderonderwijs inzetten in Naaldwijk. Peter de 

Haas (techniek) en Leonie van Schaijik (LO) waren al 

bekend met het heen en weer pendelen tussen de 

verschillende locaties van ISW, vanaf komend jaar 

krijgen zij echter een vaste standplaats bij ISW 

Irenestraat in Poeldijk.  

 

Buiten ISW: 

Een aantal collega’s hebben besloten om een 

toekomst te vinden op een andere school. Marielle 

van Reeven (Nederlands) heeft al langer de ambitie 

om in het basisonderwijs te werken. Ze heeft een 

mooie baan gevonden in Maasland. Brenda Schouw 

(Engels) en Ted Barendrecht (Biologie) gaan verder 

op een school in Den Haag. Rens Valstar 

(Geschiedenis) heeft besloten om terug de 

schoolbanken in te gaan. Hij pakt vanaf volgend 

schooljaar de studie bedrijfskunde op in Rotterdam. 

Yannick Faase (Tekenen) gaat er voor één jaar 

tussenuit, als artist in residence gaat hij aan het werk 

op een landgoed in Frankrijk.  

Vervanging: 

Dit schooljaar hebben we gebruik gemaakt van een 

aantal invallers. Ook van deze collega’s hebben we 

afscheid genomen. Amber Zwaneveld heeft een vast 

aanstelling gekregen in Spijkenisse en Maaike Plugge 

gaat verder met haar werkzaamheden bij ’t Zetje. 

 

 

 

Nieuw personeel  

Het gaat goed met ISW Sweelincklaan. Dit zorgt 

ervoor dat we komend schooljaar veel nieuwe 

collega’s mogen verwelkomen! We noemen hier onze 

nieuwe collega’s. 

  

 Chris van Dijk: mens en natuur, nask, society, 

digibeta en mentor mavo 2 

 Jesse van der Windt: wiskunde 

 Eric Bohré: wiskunde 

 Robin Tigelaar: wiskunde 

 Patricia Brugman: Nederlands 

 Othmane Charib: Engels 

 Carmen Hoogenboom: Duits 

 Vivian Vegter: tekenen (vervanging van 

Yannick Faase) 

 Romeé Rüter: geschiedenis en society, 

mentor mavo 2 

 Anneloes Meier: muziek 

(vervanging ouderschapsverlof Joost van der 

Vorm Lucardie) 

 Lotte Aarnoutse: technisch onderwijsassistent 

natuurkunde, scheikunde, biologie, mens en 

natuur.  

 Nathalie van Loon- Vastenholt: mens en 

maatschappij, mentor montessoristroom 

 Clarina Kempers: stagiair communicatie 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Covid 19 maatregelen schooljaar 
2020/2021  
Wij hebben een aantal maatregelen genomen om het 

onderwijs in 2020 en 2021 ook succesvol te laten 

verlopen.  

 

Een klein aantal leerlingen heeft een achterstand 

opgelopen tijdens de afgelopen maanden. Deze 

leerlingen hebben wij in beeld gebracht en zijn 

inmiddels op initiatief van docenten, mentoren of 

teamleiders uitgenodigd voor de Zomerschool. De 

Zomerschool is in de laatste week van de vakantie op 

woensdag 26, donderdag 27 en vrijdag 28 augustus. 

We hebben nog een zeer beperkt aantal plaatsen om 

dit speciale zomer-onderwijs op maat te kunnen 

bieden. Mocht u zoon of dochter hier zelf behoefte aan 

hebben, is hij of zij uiteraard welkom. Met tegenzin 

naar school gaan heeft geen zin, maar als u denkt dat 

uw zoon of dochter heel graag naar de Zomerschool 

wil komen, laat het weten (vwy@isw.info).  

 

Uiteraard hebben we ook de leerlingen in beeld die 

komend jaar een klein steuntje in de rug kunnen 

gebruiken. Per sectie werken we aan een bijspijker en 

inhaalprogramma. Meer informatie hierover volgt. 

Qua veiligheid werken we met de vaste looproutes 

zoals we de afgelopen periode hebben 

geïntroduceerd. Dit betekent bijvoorbeeld dat onze 

fietsenstalling per fiets te bereiken is via het 

Monnikendampad, lopend kunnen leerlingen via de 

voorkant de fietsenstallen verlaten. In de school 

werken we met vaste routes, ook op de trappen. We 

zetten extra schoonmaak in en vragen leerlingen 

regelmatig de handen te reinigen, hiervoor hebben we 

speciale zuilen aangeschaft.  

 

Voor collega’s zijn we bezig met maatregelen om de 

1,5 meter maatregelen zo goed mogelijk te kunnen 

naleven, te denken valt aan leerlingvrije zone’s in het 

lokaal en extra mogelijkheden om te pauzeren.  

We hebben de collega’s gevraagd naar 

verbeterpunten naar aanleiding van onze lock down. 

Het plan van onze 1,5 meterschool hebben we 

daarmee verbeterd. Mocht er vanuit de overheid 

wederom een aanpassing komen, dan zijn wij er klaar 

voor! Voor alle leerlingen hebben we een hand-out 

gemaakt. Deze vindt u in de bijlage bij deze 

nieuwsbrief.  

 

’t Z-je 
Komend jaar biedt ’t Z-je bij voldoende aanmeldingen 

huiswerkbegeleiding aan op de locaties van ISW in ’s-

Gravenzande. Dit aanbod staat los van onze lessen 

en organisatie. Mocht uw zoon of dochter interesse 

hebben, dan kunt meer informatie lezen in de bijlage 

bij deze nieuwsbrief.  

   

Administratie  
Vorig schooljaar is het ‘digitaal afmelden’ 

geïntroduceerd. Per e-mail hebben alle ouders 

informatie ontvangen over hoe de leerling via het 

Magister ouderaccount af kan worden gemeld bij 

afwezigheid door ziekte. Na een fase van 

experimenteren en evalueren is het proces van 

digitaal afmelden officieel ingetreden in schooljaar 

2019-2020. Doordat ouders via deze weg hun zoon of 

dochter afmelden is het voor de administratie snel 

inzichtelijk of de leerling (on)geoorloofd afwezig is. Op 

deze manier kan er eventueel snel geschakeld worden 

als de administratie een leerling mist op school. Via 

een sms-bericht wordt de ouder hierover 

geïnformeerd. 

mailto:vwy@isw.info


 

 

 

Vooralsnog is het afmelden alleen voor absentie van 

een hele dag mogelijk maar hopen wij in de toekomst 

dit ook voor kort verzuim aan te bieden zoals 

medische afspraken bij een huisarts of 

orthodontist. Heeft u vragen over verzuim of het 

aanvragen van buitengewoon verlof? Neem contact 

op met de administratie van onze locatie of neem een 

kijkje op onze website voor meer informatie. 

 

Financiën  
Na de zomervakantie zult u vanuit de administratie 

facturen ontvangen voor de schoolkosten/activiteiten 

voor het schooljaar 2020-2021. Dit is later dan u van 

ons gewend bent, maar er wordt nog gekeken welke 

activiteiten er door kunnen gaan. Wij hebben besloten 

om komend jaar daarom twee keer een factuur te 

sturen voor de activiteitenbundel. De eerste ontvangt 

u na de zomervakantie en loopt tot de kerstvakantie. 

De tweede volgt na de kerstvakantie voor de 

activiteiten die daarna plaatsvinden.   

Naast de activiteitenbundel kennen wij ook de 

ouderbijdrage. Voor de herfstvakantie ontvangt u de 

factuur voor deze ouderbijdrage. 

 

Nieuws vanuit de mediatheek  
Begin maart waren er nog wat nieuwe boeken 

aangeschaft. Deze keer waren het wat meer 

jongensboeken. Een aantal nieuwe titels zijn: Winger 

van Andrew Smith, Tijdrovers en Cyberboy van Tanja 

de Jonge, Eenzaam in de oorlog van Martine Letterie, 

Gewoon geen bullshit en de bullshitoorlog van Will 

McIntosh. Dit is slechts een kleine greep en hopelijk 

vinden de jongens deze boeken leuk om te lezen. 

Toen half maart de school dicht ging, konden de 

leerlingen hun leesboeken niet meer inleveren. Er is 

toen besloten om dit schooljaar de boete voor te laat 

inleveren te schrappen. Er wordt geen boete tot 1 

september 2020 berekend. Natuurlijk moeten de 

boeken wel retour komen. Mocht een boek kwijt zijn of 

beschadigd, dan worden hier kosten voor in rekening 

gebracht.  

In de mediatheek hebben we een aantal 

coronamaatregelen getroffen. Voor de balie zijn 2 

spatschermen geplaatst. Er mag nog maar 1 persoon 

tegelijk de mediatheek in. Voor de mediatheek staat 

een kist waar de boeken ingeleverd kunnen worden.  

Volgend schooljaar worden er weer een aantal nieuwe 

boeken aangeschaft, zodat de leerlingen uit genoeg 

boeken kunnen kiezen. 

 

Update SLWN montessoristroom  
Op 1 september 2020 starten wij met 44 leerlingen in 

2 klassen met de SWLN montessoristroom. Dit hele 

schooljaar is er veel tijd en energie gestopt in de 

voorbereiding hiervan en wij hebben er veel zin en 

vertrouwen in!  

Speerpunten zijn kiezen, coachen en samenhang. 

Deze zijn terug te zien in de lessentabel, de aanpak 

van de docenten naar leerlingen en de 

ondersteunende, digitale methodes.  

In een notendop zal ik aangeven hoe het er uit gaat 

zien: 

 Sweelinckuur: we starten iedere dag met een 

uur met de mentor. Hierin komen 

verschillende thema’s aan de orde, zoals 

planning, portfolio, actualiteit, leren leren, 

groepsvorming, thema’s  e.d. Iedere klas heeft 

2 mentoren.  

 De vakken Nederlands, Engels, en wiskunde 

staan voor 2 uur in het rooster. Dit zijn de 

vaste uren per klas. Daarnaast kunnen 

leerlingen op 4 dagen kiezen uit 2 van deze 3 

vakken voor een extra uur. Dit kan zijn omdat 



 

 

 

je een vak moeilijk vindt, maar ook omdat je 

juist extra uitdaging wilt.  

 Duits is de moderne vreemde taal die de 

leerlingen in klas 2 krijgen.  

 Mens en Maatschappij en Mens en Natuur 

bieden we 4 uur per week aan. Dit zijn 

gecombineerde vakken waarin naast vaste 

uren, ook keuzeuren worden gegeven. In de 

keuze uren kunnen leerlingen kun eigen 

leervragen meer centraal zetten en aan 

onderzoeksvaardigheden gaan werken.  

 Cultuur en Sport komen in vaste uren aan 

bod, maar daar is ook een keuzeblok per 

week waarin leerlingen voor een periode een 

keuze kunnen maken op deze vakgebieden. 

 Iedere leerling heeft een eigen device, omdat 

er naast de boeken ook digitaal gewerkt gaat 

worden op vakgebied, maar ook ten aanzien 

van planning en portfolio’s. 

 

Het team dat volgend jaar gaat draaien is: 

Mentoren: Joost van der Vorm Lucardie, Jose Nierop, 

Nathalie van Loon-Vastenholt, Bert van der Windt 

Nederlands: Jose Nierop 

Engels: Nina Casson 

Wiskunde: Bert van der Windt en Manuela van der 

Beek 

Duits: Carmen Hogenboom 

Mens en Natuur: Chris van Dijk 

Mens en Maatschappij: Nathalie van Loon-Vastenholt 

Cultuur en Sport: Joost van der Vorm Lucardie, Nynke 

Verdoorn, Tim Boekestijn 

Begeleider montessoristroom: Maaike Kramer 

Teamleider montessoristroom en de andere 1e 

klassen: Mijke Bolsius 

We gaan werken met Magister.me en Simulise. 

Magister.me gaat zowel docenten en leerlingen 

helpen om meer routes op maat te kunnen kiezen en 

aanbieden. Simulise is een portfolio dat zich richt op 

vaardigheden van de leerling. Dit zal zowel door de 

leerling, als door ouders en mentoren gevuld gaan 

worden. Voor deze onderdelen is er een 

scholingstraject gevolgd, dat ook na de zomer nog 

door zal lopen. 

Ook heeft het team dat les gaat geven en een aantal 

andere collega’s, de eerste twee dagen van de 

scholing Montessori VO Startbekwaam gevolgd. 13 

oktober is de laatste dag en krijgen de collega’s het 

certificaat.  

Er zijn ouders en leerlingen die vragen of de hele 

school nu montessori wordt. Nee, we beginnen in klas 

1 met 2 klassen en het jaar erna weer met nieuwe 1e 

klassen, die groeien door. We blijven gewoon mavo 

aanbieden. Samen met de Montessori vormt de mavo 

ISW Sweelincklaan.  

Docenten die in de montessoristroom gaan les geven, 

gaan op een hele andere manier werken. Zij geven 

ook les aan mavo, mavo-havo en Vakcollege klassen, 

dus zij zullen zeker elementen in gaan zetten waarvan 

zij zien dat alle leerlingen daar baat bij kunnen 

hebben. 

Wij hebben er zin in! 

Mocht je meer vragen hebben, stuur even een mail 

aan BLS@isw.info 

 
Fietsen 
 

Er staan al ruim een half jaar een vijftal fietsen in onze 

stalling die niet worden gebruikt. Wij vermoeden dat 

deze fietsen zijn gestald door buurtbewoners die van 

hun fiets af willen. Mocht hij van een leerling zijn die 

nog gebruik wil maken van de fiets, tot 11 september 

kun je terecht bij de conciërge.  

mailto:BLS@isw.info


 

 

 

Daarna gaan de fietsen naar de sloop en is de 

fietsenstalling weer netjes!  

 
 

 

 

 

Mavo-ontwikkelingen 2020-2021  
Wat blijft?  

 

Aandacht voor de leerling en topresultaat. Gelukkig 

maar! 

Wat ontwikkelt?  

 

In een zich snel ontwikkelende wereld willen we als 

mavo onderwijs bieden dat aansluit bij ontwikkelingen 

en tegelijkertijd erop voorbereidt. De beste manier om 

dit te doen is de leerling zichzelf bewust te laten 

worden van wie hij is, welke talenten en vaardigheden 

hij heeft en welke keuzes hij kan en moet maken om 

succesvol te zijn. Leren kiezen is in dit proces 

belangrijk. En al helemaal voor jongeren bij wie het 

puberbrein nog volop in ontwikkeling is. Ieder jaar 

opnieuw merken we het: bij de keuze voor XL, een 

vakkenpakket, een profiel, een vervolgopleiding. 

Want, “Waar ben ik goed in?” en “Hoe weet ik nou als 

ik 13 ben wat ik later wil worden?” We bereiden op 

vele manieren onze leerlingen nu voor op deze 

keuzes, zoals door bedrijfsbezoeken, stages, 

gesprekken en door te reflecteren op de gemaakte 

keuzes.  

Wat gaan we doen in schooljaar 2020/2021? 

 

SWLN+ 

SWLN+ wordt de nieuwe woensdagmiddag op onze 

school die we gaan aanbieden aan alle leerlingen in 

leerjaar 1 en gedeeltelijk in leerjaar 2. SWLN+ bestaat 

uit drie onderdelen:  

 

1. XL  

Zoals u wel weet bieden wij in het eerste en tweede 

leerjaar XL-modules aan. Leerlingen kunnen kiezen uit 

een wisselend aanbod, variërend van kickboksen en 

zaalvoetballen tot boekhouden, yoga, cultureel koken 

en EHBO. De XL-modules zijn een mooie manier om 

te ontdekken wat een leerling leuk vindt, waar hij goed 

in is of juist beter wil worden. Deze XL-modules 

worden aangeboden naast het reguliere aanbod. 

Omdat ze iets extra’s toevoegen aan onze vaste 

lessentabel vormen ze in het nieuwe jaar een 

onderdeel van ‘Sweelincklaan Plus (SWLN+).  

 

2.  ‘Leren Leren’ 

Het komende jaar starten we in leerjaar 1 met de 

module ‘leren leren’. In deze lessen worden 

verschillende manieren aangereikt om leerlingen te 

‘leren leren’. Denk aan verschillende manieren van 

woordjes leren, gebruik maken van een Mindmap, 

maar vooral ook voorkennis over hoe je kunt leren en 

het maken van een planning. Het doel van deze 

lessen is om de leerlingen verschillende manieren van 

‘leren leren’ aan te leren, zodat ze bij het echte 



 

 

 

huiswerk de manier kunnen toepassen die het beste 

past bij hun eigen leerstijl. Omdat veel ouders hun 

kinderen helpen bij het huiswerk en soms niet goed 

weten hoe ze dat het beste kunnen doen, bieden we 

in het begin van het schooljaar ook een korte module 

‘leren leren’ aan ouders aan. Meer informatie hierover 

ontvangt u aan het begin van het nieuwe schooljaar.  

 

3. ‘Maatwerk’ 

Na de kerstvakantie starten we in leerjaar 1 met een 

module “Maatwerk”. We hebben dan goed zicht op 

achterstanden van leerlingen. Waar kunnen ze wat 

extra ondersteuning bij gebruiken en welke 

achterstanden kunnen we wegwerken?  We hebben 

ook zicht op leerlingen die juist extra uitdaging willen 

hebben. Ook daarvoor is in deze module volop ruimte.  

  

Projectweken  
Komend jaar starten we in leerjaar 1 met een drietal 

projecten. Bij deze projecten komen leerlingen in 

aanraking met de wereld om ons heen, met de wereld 

van de techniek en de wereld van de economie. We 

blijven dicht bij huis, want in Westland zijn alle 

werelden aanwezig. Wel gaan we onze horizon 

verbreden. We gaan op bezoek bij bedrijven, we leren 

nieuwe vaardigheden en natuurlijk gaan we ook 

proberen onze talenten in te zetten om een bijdrage te 

leveren aan ons Westland. 

 

Bij ieder project zijn diverse vakken betrokken, die de 

relevantie van hun vakgebied en lesstof laten zien in 

de verwerking van de projectuitdagingen. 

We laten u aan het einde van het schooljaar 2020-

2021 kennis maken met de Lonely Planet die uw kind 

heeft gemaakt, met de uitvinder in uw kind en uw kind 

zal u verrassen met zijn ’roots’. 

 

ISW Onderneemt is nauw betrokken bij de uitvoering 

van de projecten. Ieder project gaat een eindproduct 

opleveren. We gaan in overleg met de leerlingen over 

de wijze waarop wij deze producten gaan aanbieden 

aan de ouders. 

 

Vanuit de zorg 
Zoals al vaak gezegd is, zullen we schooljaar 2019-

2020 niet gauw vergeten. Toen half maart de 

lockdown begon en de school dicht ging, was het even 

zoeken voor ons allemaal. Er ontstond onzekerheid, 

want hoe gaan we communiceren met onze leerlingen 

op afstand? Zeker ook over onze kwetsbare groep 

zorgleerlingen hadden we extra zorgen. Al met al 

hebben het zorgteam en de mentoren dat met z’n 

allen goed op de rit gekregen. Het belangrijkste voor 

ons: met iedere leerling is er contact, we hebben 

iedereen in beeld. De korte lijnen tussen het zorgteam 

en de mentoren én de leerlingen is wat ons kenmerkt 

en heeft ons hierbij geholpen. Nu kijken we verder 

naar schooljaar 2020-2021 en blijft de leerlingenzorg 

een belangrijk onderdeel van onze school. Binnen het 

zorgteam werken we zoveel mogelijk preventief: we 

richten ons op het signaleren van problemen, we 

bieden ondersteuning aan als het nodig is en laten dat 

achterwege als het kan. In dit hele proces is de 

samenwerking met ouders heel belangrijk. Samen 

zorgen school en thuis ervoor dat de leerling een fijne 

en succesvolle schoolcarrière doorloopt. We staan in 

september weer allemaal klaar! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Training Plezier op School voor de 
nieuwe eersteklassers: 
Voor iedereen is de overgang naar de brugklas 

spannend, dat hoort erbij. De meeste kinderen vinden 

daar vanzelf hun weg in. Maar voor kinderen die op de 

basisschool problemen hadden in de omgang met 

anderen/sociaal contact (gepest worden, verlegen zijn, 

vaak conflicten hebben, contact maken) kan de 

overgang extra spannend zijn. Zij zijn vaak bang dat 

ze op die nieuwe school weer gepest zullen worden of 

zijn extra onzeker of ze wel aansluiting zullen 

vinden.  Speciaal voor deze kinderen is er de Plezier 

op School training. Dit is een tweedaagse 

zomercursus die helpt om de sociale vaardigheden en 

weerbaarheid van aanstaande brugklassers te 

vergroten, zodat zij met zelfvertrouwen een goede 

start kunnen maken in het voortgezet onderwijs. Een 

nieuwe school is tenslotte ook een nieuwe kans. 

Er zijn geen kosten verbonden aan de Plezier op 

school training en er is geen verwijzing nodig van een 

huisarts of het SKT. 

De training is in het Westland op dinsdag 25 en 

woensdag 26 augustus (9.00-16.00uur), exacte locatie 

in de gemeente is nog niet bekend.  

Bijgevoegd vindt u: 

 Huiswerkbegeleiding ’t Z-tje 

 Regels Corona 

 Poster van de Plezier op school training  

 Aanmeldformulier Plezier op school, voor als 

ouders hun zoon/dochter willen aanmelden. 

Deze kunnen ze sturen naar 

doelpreventie@ggz-delfland.nl  
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