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Toezichtsvisie en toezichtskader  Algemeen Bestuur (AB) PCBO Baarn-Soest   
        

maart 2019 
 

Inleiding 
 
De Stichting PCBO Baarn-Soest is de overkoepelende scholenorganisatie van tien scholen voor 
primair onderwijs in Baarn, Soest en Soesterberg. Het motto van de stichting is ‘inspireren en 
verbinden … met oog op het kind.’ De stichting wordt bestuurd door een stichtingsbestuur waarin het 
bestuur en intern toezicht zijn onderscheiden in een algemeen (AB) en een dagelijks bestuur (DB).  
 
Het AB heeft in het voorjaar van 2018 het initiatief genomen om zich te bezinnen op de rollen, taken 
en verantwoordelijkheden van toezichthouden. Dit proces heeft geresulteerd in dit document waarin 
het AB de visie op toezichthouden formuleert, de kaders die het AB hanteert bij het uitoefenen van 
het intern toezicht en de indicatoren die daarbij worden gebruikt. 
 
Dit document is als volgt opgebouwd: na een korte schets van de context van de stichting volgt een 
omschrijving van de visie, verantwoordelijkheid, taak en rol van het intern toezicht en de waarden 
waarop het AB het werk baseert. Vervolgens worden deze visie en waarden vertaald in kaders voor 
toezicht en toetsing, afgesloten met de informatiebronnen die het intern toezicht nodig heeft om het 
toezicht uit te oefenen. 
 
Dit document is dynamisch van aard. Toezichtskaders en toetsingskaders ontwikkelen mee met de 
context van de stichting. Het AB zal elke twee jaar dit document herijken, voorzien van een nieuwe 
contextschets en waar nodig de kaders aanpassen. 
 
 
Context  
 
De scholen van Stichting PCBO Baarn-Soest bieden protestants-christelijk onderwijs. De scholen 
hebben binnen het geheel van de stichting ieder hun eigen kleur en hebben de ruimte om hun 
eigenheid te behouden. De scholen kenmerken zich door een goede en bevlogen schooldirectie 
onder leiding van een ervaren bestuurder (DB), een betrokken AB en een ondersteunend stafbureau. 
Verder is er sprake van grote betrokkenheid en enthousiasme van ouders en personeel. Dit 
resulteert in een klimaat waarin leerlingen gedijen en volop schoolkind kunnen zijn. Dat ligt in lijn 
met de ambitie van de stichting dat zij streeft naar de ideale school waar kinderen centraal staan. 
 
De stichting heeft een gezonde uitgangspositie. Onderwijsresultaten zijn goed en staan voortdurend 
actief op de agenda. Financieel zijn er geen zorgen en de instroom van leerlingen is op peil, mede 
door migratie vanuit de randstad naar de regio. Dat levert ook uitdagingen op. Een gezonde 
financiële positie geeft bijvoorbeeld ruimte om met visie en ondernemerschap te investeren in 
professionalisering van personeel of in de faciliteiten van de scholen van de stichting. Daarvoor is het 
nodig dat de stichting en de scholen worden bestuurd vanuit lange-termijn strategie gebaseerd op de 
identiteit, waarden, missie en visie van de school. Samen met de dagelijkse besturing van de stichting 
moet deze lange-termijn strategie bijdragen aan het realiseren van de doelstelling van de scholen: 
christelijk geïnspireerd kwalitatief goed onderwijs in een veilig klimaat opdat alle kinderen en  
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medewerkers gelijke kansen tot ontplooiing krijgen en hun bestemming vinden. Het AB doet zijn werk 
met het oog op het realiseren van deze doelstelling. 
 
 
Visie op toezicht: verantwoordelijkheid, taak en rol intern toezicht 
 
Het intern toezicht gaat voor betrokken en professioneel toezicht dat bijdraagt aan de opbouw van 
de scholen in Baarn en Soest en de bloei van de leerlingen op school. Dat doet het toezichthoudend 
bestuur vanuit de wettelijke verantwoordelijkheid van het intern toezicht: erop toezien dat het DB 
door het ontwikkelen en uitvoeren van strategie en beleid de doelstellingen van de stichting 
realiseert. Het AB zet hiervoor verschillende rollen in ten opzichte van het DB: die van werkgever, 
klankbord, adviseur en toezichthouder.  
Het AB biedt vanuit die rollen constructieve tegenspraak aan het DB. Die constructieve tegenspraak 
hoort bij een goede besturing van de stichting. Het AB houdt bij het uitoefenen van zijn taak de 
perspectieven en belangen van de belanghebbenden van de stichting en daaraan verbonden scholen 
in het oog. Dan gaat het allereerst om de leerlingen, hun ouders, de leerkrachten, het ondersteunend 
personeel, de medezeggenschapsraad (GMR/MR), de directeuren, en de dagelijks bestuurder. Het AB 
weegt ook de perspectieven en belangen van de extern belanghebbenden en betrokkenen in de 
directe omgeving: het samenwerkingsverband, de gemeenten, kerken, maatschappelijke instellingen, 
jeugdzorg, sportverenigingen, muziekscholen, andere basisscholen, kinderopvang en middelbare 
scholen; en tot slot die in de context daaromheen: de landelijke overheid en de externe 
toezichthouder, de onderwijsinspectie.  
 
 
Waarden 
 
Het AB gaat in het werk uit van de waarden die door de vereniging voor toezichthouders onderwijs 
en kinderopvang VTOI-NVTK zijn vastgesteld als de kernwaarden voor toezicht houden: 
 
Integriteit 
Het AB houdt zich aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, werkt vanuit vertrouwen, 
handelt zelf betrouwbaar, neemt zorgvuldigheid in acht, zet zich volop in, zoekt samenwerking, en 
gaat met respect met elkaar om en met de belanghebbenden binnen en buiten de school. Het AB  
gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie, richt zich op het algemeen belang van de school, 
niet op persoonlijk gewin, en vermijdt in het handelen (de schijn van) bevoordeling en 
belangenverstrengeling om onafhankelijk te kunnen blijven handelen. 
 
Maatschappelijke verantwoordelijkheid 
Het AB werkt vanuit het besef dat toezicht houden in het onderwijs betekent het dragen van 
maatschappelijke verantwoordelijkheid, omdat onderwijs van maatschappelijke betekenis is en 
bijdraagt aan de vorming van jonge mensen die in staat zijn hun plek in de maatschappij in te nemen. 
Het onderwijs is bovendien publiek gefinancierd. 
 
Verbinding 
Het AB werkt vanuit verbondenheid met de stichting en de daaraan verbonden scholen en met de 
externe omgeving. Het AB onderschrijft de identiteit en waarden van de stichting. De bestuursleden 
hebben hart voor de zaak en weten wat er speelt.  
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Het AB is toekomstgericht, proactief en ziet erop toe dat er gedaan wordt wat nodig is om de 
organisatie de doelen te laten behalen.  
Het AB weet zich verbonden met de doelgroepen waarvoor de organisatie werkt. Het is in staat om 
deze verbindingsrol zuiver in te zetten en zorgt ervoor dat zij zicht heeft op de omgeving van de 
stichting.  
Het AB gaat bij de samenstelling van het AB uit van het principe van beredeneerde representativiteit, 
zodat de samenstelling aansluit bij de specifieke omgeving en de benodigde inzichten en belangen 
van de organisatie (denk aan sekse, religie, lokale en regionale verbinding, etc.).  
Het AB heeft een actieve informatieplicht. Het ziet erop toe dat de organisatie de samenleving 
binnenhaalt, actieve relaties onderhoudt met relevante derde partijen en bij beleidsontwikkeling en 
besluitvorming informatie uit de omgeving betrekt. 
 
Professionaliteit 
De leden van het AB streven naar een hoge professionele standaard en zijn bereid en in staat om op 
het eigen en elkaars handelen te reflecteren. Goed toezicht houden vraagt allereerst om zelfkennis. 
Het AB is zelf het instrument en dat maakt persoonlijke professionele kwaliteit van belang. Daarnaast 
vraagt goed toezicht om inhoudelijke kennis van de sector; kennis van zowel het primaire proces als 
de financiering van de instelling en andere bedrijfsvoeringszaken; kennis die op basisniveau van alle 
leden verwacht mag worden en op specialistischer niveau kan worden belegd bij een commissie. 
Goed toezicht vereist ook procedurele kennis van de positie en rol van het AB ten opzichte van 
allereerst het DB en in tweede instantie ook ten opzichte van de externe toezichthouder en de 
medezeggenschap. Het vak vergt oefening in procesmatige vaardigheden, zodat er gezond 
samenspel met de bestuurder ontstaat zodat de adviesrol en de werkgeversrol op een goede manier 
uit de verf komen. 
 
 
Toezichtskader, toetsingskader en informatiebronnen 
 
Het AB onderscheidt een aantal onderwerpen die centraal staan bij het toezicht. Deze onderwerpen 
vormen de kaders waarbinnen het intern toezicht zijn werk uitoefent. Per onderwerp benoemt het 
AB de inhoudelijke uitgangspunten en de indicatoren en informatiebronnen waaruit het intern 
toezicht put. Hiermee omschrijft het AB wat er van belang is en wat als resultaat verwacht mag 
worden van de stichting bij het realiseren van de missie en visie van de scholenorganisatie. 
 
Kader 1. Identiteit  
PCBO Baarn-Soest is een stichting met een protestants-christelijke grondslag en heeft dat in de 
statuten verwoord. Het AB ziet het als één van de kerntaken dat de school – naast cognitieve, 
sociale, emotionele en motorische ontwikkeling – ook werkt aan de levensbeschouwelijke 
ontwikkeling van het kind. Daarom vindt het AB het van belang dat de organisatie hierop een 
gezamenlijk gedragen visie heeft. 
 
Het AB ziet als resultaat voor zich dat er concrete afspraken zijn over de wijze waarop de identiteit 
vorm en inhoud krijgt in het dagelijks onderwijs, in het vieren van de christelijke feestdagen, in het 
omgaan met de kinderen, hun ouders en in het personeelsbeleid en de omgang van collega’s 
onderling.  
Het AB ziet als resultaat voor zich dat de uitwerking van de identiteit op elke school minimaal 1 keer 
per jaar wordt besproken binnen het team van leerkrachten en ondersteunend personeel, zodat er 
actief gewerkt wordt aan de vertaling van de identiteit in de school.  
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Informatievoorziening 
Het AB voert zelf met het DB jaarlijks een bezinnend gesprek hoe de protestants-christelijke 
identiteit in de stichting levend gehouden wordt en blijvend levend gehouden kan worden. Het AB 
agendeert identiteit minimaal 1 keer per jaar in het gesprek met de bestuurder, de directeuren en de 
medezeggenschapsraad. 
 
Kader 2. Onderwijs – Leren om te groeien 
Wat betreft het onderwijs vindt het AB het van belang dat de koers van de stichting wordt 
gerealiseerd. In de koers voor 2016-2020 zijn vier kernthema’s benoemd waarbij voor de leerling het 
leren om te groeien centraal staat. 
 
Het AB ziet als resultaat voor zich dat leerlingen van de stichting zich volledig kunnen ontplooien. De 
scholen bieden uitdagend onderwijs waardoor leerlingen presteren naar vermogen. De opbrengsten 
weerspiegelen wat de kinderen in hun mars hebben en laten zien dat ze hun potentieel volop kunnen 
ontwikkelen. De leerkrachten hebben het hele kind en zijn eigenheid op het oog en richten zich in 
het onderwijs zowel op de cognitieve als de sociale, emotionele als levensbeschouwelijke 
ontwikkeling van het kind. Het pedagogisch klimaat biedt een veilige context voor het kind waarin 
het zichzelf en zijn mogelijkheden kan leren kennen en waarderen.  
 
Informatievoorziening 
Via de voortgangsrapportages en het jaarverslag wordt het AB elke vier maanden geïnformeerd over 
de realisatie van onderwijsdoelstellingen: naast de onderwijsresultaten en leeropbrengsten gaat het 
ook nadrukkelijk om de duiding. De resultaten worden dan ook altijd voorzien van context en altijd 
besproken om de cijfers van betekenis te voorzien, zodat ze kunnen worden gewogen en waar nodig 
van vervolgafspraken kunnen worden voorzien. In de jaarlijkse schoolbezoeken, en de jaarlijkse 
gesprekken met de directeuren en de medezeggenschap laat het AB zich bijpraten over resultaten 
van en visie op onderwijs, didactiek en pedagogisch klimaat en hoe dit binnen de scholen en in de 
klassen handen en voeten krijgt. 
 
Kader 3. A. Mensen – Vakmanschap is meesterschap 
De kwaliteit van het onderwijs en de organisatie van de stichting staat of valt met de mensen die er 
werken. Het AB vindt het van belang dat de kernwaarde uit de koers 2016-2020 leidend is: 
vakmanschap is meesterschap. Dit geldt zowel de leerkrachten als het ondersteunend personeel. 
 
Het AB ziet als resultaat voor zich dat medewerkers tevreden zijn en hun werk met minimaal een 
zeven beoordelen.  De stichting beschikt over personeelsbeleid dat leerkrachten en ondersteunend 
personeel met ambitie trekt die zich willen en kunnen ontwikkelen, omdat de stichting beschikt over 
een uitdagend professionaliseringsaanbod, functiedifferentiatie biedt waardoor leerkrachten en 
stafmedewerkers zich in hun vak kunnen ontwikkelen en binnen de stichting naar andere 
werkplekken kunnen doorstromen. Het werk gerelateerde ziekteverzuim is tot een minimum beperkt 
en bevindt zich onder het landelijk gemiddelde.  
 
Informatievoorziening 
Via de voortgangsrapportages en het jaarverslag wordt het toezichthoudend bestuur elke vier 
maanden geïnformeerd over ziekteverzuim, in-, door- en uitstroom. De resultaten worden altijd 
besproken om de cijfers in hun context te kunnen duiden en van betekenis te voorzien. Een maal per 
jaar bespreken intern toezicht en bestuur over het personeels- en professionaliseringsbeleid. In de 
jaarlijkse gesprekken met de directeuren en de medezeggenschap laat het intern toezicht zich  
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bijpraten over resultaten van en visie op personeelsontwikkeling en hoe dit binnen de scholen en in 
de klassen handen en voeten krijgt. 
 
Kader 3.B. Scholing -  Kennis delen is omgekeerd vermenigvuldigen 
Scholing en professionalisering van leerkrachten is een belangrijk speerpunt voor het AB. Vandaar 
dat zij met klem de dagelijks bestuurder adviseert om collegiale consultatie met de daaraan 
gekoppelde deskundigheidsbevordering in te voeren op alle scholen voor alle leerkrachten. Bij 
collegiale consultatie komen leerkrachten aan de hand van een thema bij elkaar in de les om van en 
met elkaar te leren. Lesbezoeken kunnen variëren van enkele minuten (flitsbezoeken) tot halve en 
hele lessen. Doelen hiervan zijn 1) teambuilding stimuleren, 2) uitwisseling van kennis en expertise 
aangaande pedagogiek en/of vakdidactiek en 3) verbetering en borging van pedagogische en/of 
vakdidactische bekwaamheden. Het verbeteren van pedagogische en/of vakdidactische 
bekwaamheden bij leerkrachten kan plaatsvinden door middel van kennis en expertise van collega’s 
alsook door middel van kennis via cursus en opleiding. 
 
 
Kader 4.A. Middelen – Toekomst bestendig bovenal 
Goed beheer van middelen schept de randvoorwaarde voor de stichting om goed onderwijs te 
kunnen bieden en medewerkers te laten gedijen. Het AB vindt het van belang dat de stichting 
financieel gezond is. Dat houdt niet alleen in dat de financiële risico’s in beeld zijn en beheerst 
worden, maar dat er ook een investeringsagenda is die gericht is op het realiseren van de visie en 
beleidsdoelen van de stichting (beleidsrijk begroten). Wat betreft de huisvesting ziet het 
toezichthoudend bestuur van PCBO Baarn-Soest voor zich dat de ruimte dienstbaar is aan het 
onderwijs. De stichting beschikt over veilige, duurzame gebouwen met een gezond binnenklimaat 
waar kinderen en leerkrachten zich thuis voelen. In het gebouw beschikken de leerkrachten over 
goede ICT-voorzieningen en onderwijsmiddelen die hen in hun werk ontlasten en hen faciliteren in 
het geven van onderwijs, waar mogelijk in vernieuwende vormen.  
 
Informatievoorziening 
Via de voortgangsrapportages en het jaarverslag wordt het AB elke vier maanden geïnformeerd over 
de ontwikkeling van de bedrijfsvoering en faciliteiten. De resultaten worden altijd besproken om de 
cijfers en ontwikkelingen in hun context te kunnen duiden en van betekenis te voorzien. Naast de 
informatievoorziening door de directeur-bestuurder laat het AB zich informeren door de accountant, 
de financieel medewerker, schooldirecteuren en medezeggenschapsraad. Met de accountant wordt 
bij het bespreken van de jaarrekening ook een reflectie gedaan op het financiële beleid. Met de 
financieel medewerker wordt in het najaar de financiële stand van zaken en de begroting nader 
besproken. In de jaarlijkse gesprekken met de directeuren en de periodieke gesprekken met de 
medezeggenschap laat het intern toezicht zich bijpraten over de inzet van middelen voor het 
onderwijs op de scholen en in de klas. 
 
Kader 4.B. Externe relaties – Toekomstbestendig bovenal 
De stichting staat midden in de samenleving. Het AB vindt het van belang dat het DB   goede relaties 
onderhoudt met de scholen in de omgeving, met de toeleverende kinderdagopvangorganisaties en 
de afnemende middelbare scholen. Er is sprake van goede relaties met de kerken, de jeugdzorg, het 
samenwerkingsverband en de gemeenten. Ouders voelen zich vrij om actief mee te denken en zijn 
een natuurlijke partner van de school en de leerkrachten. Het contact met de externe relaties ligt 
primair bij de directeur-bestuurder. Het AB wordt waar nodig betrokken. Zij bespreekt en weegt  
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jaarlijks met de directeur-bestuurder de ontwikkelingen in het netwerk en maakt afspraken over de 
accenten. 
 
Informatiebronnen 
Via de voortgangsrapportages en het jaarverslag wordt het AB elke vier maanden geïnformeerd over 
de externe contacten die het DB en de scholen onderhouden. De contacten worden altijd besproken 
om de ontwikkelingen in hun context te kunnen duiden en van betekenis te voorzien. In de jaarlijkse 
gesprekken met de directeuren en de medezeggenschap laat het AB zich bijpraten over de externe 
contacten. Met het DB bepaalt het AB regelmatig de strategie die nodig is in externe contacten om 
de doelstellingen van de stichting te realiseren. 
 
Kader Belang Resultaat Informatiebron 
Identiteit Levensbeschouwelijke 

ontwikkeling van de 
leerling en de 
leerkracht vanuit 
gezamenlijk gedragen 
visie 

- Concrete afspraken over 
vorm en inhoud identiteit in 
dagelijks onderwijs 

- Viering christelijke 
feestdagen 

- Concrete afspraken over 
vorm en inhoud identiteit in 
personeelsbeleid 

- Jaarlijks bezinningsgesprek in 
school en op stafbureau 

- Beleidsdocument op 
website 

- Schoolbezoek 
- Directeurengesprek 
- Gesprek MR 
- Gesprek met bestuurder 
- Voortgangsrapportage 
- Jaarverslag 

Onderwijs Leren om te groeien 
waarbij leerling het 
eigen vermogen 
geheel kan ontplooien 
en volop schoolkind 
kan zijn  

- Leerkrachten hebben ieder 
kind in het oog 

- Leerkrachten richten zich op 
cognitie, sociale, emotionele, 
motorische en 
levensbeschouwelijke 
ontwikkeling 

- Onderwijsresultaten 
weerspiegelen wat leerlingen 
in hun mars hebben 

- Onderwijsklimaat is veilig 
- Stabiele of groeiende 

instroom 

- Voortgangsrapportage 
- Gesprek met leerkrachten 

tijdens schoolbezoek 
- Gesprek met MR 
- Gesprek met directeuren 
- Jaarverslag 

Mensen Medewerkers voelen 
zich thuis en 
uitgedaagd binnen 
PCBO Baarn-Soest om 
hun vakmanschap te 
ontwikkelen 

- Jaarlijks bijgesteld 
personeelsbeleid 

- Jaarlijks bijgesteld 
professionaliseringsaanbod 

- Mensen komen graag werken 
(vacature snel vervuld) 

- Medewerkers waarderen hun 
werk met minimaal een 7 

- Het ziekteverzuim dat 
werkgerelateerd is, is tot een 

- Voortgangsrapportage 
- Personeelsbeleid 

beschikbaar op website 
- Professionaliseringsbeleid 

beschikbaar op website 
- Vacature-invulling 
- Medewerkersonderzoek 
- Ziekteverzuimcijfers 
- Gesprek met medewerkers 

bij schoolbezoeken 
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minimum beperkt - Gesprek met directeuren 
- Gesprek met GMR 
- Jaarverslag 

Middelen De bedrijfsvoering 
(financiën, ICT, 
huisvesting en 
communicatie en 
administratie) is op 
orde zodat het 
onderwijs draait en 
bloeit en delen 
omgekeerd 
vermenigvuldigen 
wordt 

- Liquiditeit is op orde en kan 
de schommelingen in 
uitgaven zonder risico 
opvangen 

- Solvabiliteit houdt balans 
tussen gezonde reserve en 
ruimte voor investeringen 

- Er ligt jaarlijks tijdig een 
jaarbegroting met 
meerjarenperspectief  

- Er is een investeringsagenda 
(beleidsrijke begroting) 

- Er is treasurybeleid 
- Er is een meerjaren 

onderhoudsprogramma voor 
huisvesting (MJOP), 
inrichting, duurzaamheid en 
ICT 

- Er ligt een jaarlijks 
geactualiseerd 
risicomanagementsysteem 

- Er ligt jaarlijks tijdig een 
jaarrekening met 
goedkeurende verklaring van 
de accountant 

- De administratieve processen 
zijn op orde 

- Er is een 
communicatieagenda gericht 
op naamsbekendheid, 
werving leerlingen en 
leerkrachten 

- Accountant 
- Jaarverslag 
- Jaarrekening 
- Begroting 
- Voortgangsrapportage 
- Gesprekken directeur 
- Gesprek GMR 
- Schoolbezoek 
- Communicatieagenda 
- Investeringsagenda 
- Meerjarig 

onderhoudsplannen ICT en 
Huisvesting 

Externe 
relaties 

PCBO Baarn-Soest 
staat midden in de 
samenleving en 
onderhoudt goede 
relaties die de scholen 
waar nodig kunnen 
inzetten voor het 
realiseren van de 
doelstellingen.  

- De bestuurder is actief in het 
netwerk van de stichting 

- De directeuren onderhouden 
actief contacten met de 
externe relaties van de school 

- PCBO Baarn-Soest is actief lid 
van het 
samenwerkingsverband 

- Voorgangsrapportage 
- Jaarverslag 
- Gesprekken met 

directeuren 
- Gesprekken met GMR 
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Jaaragenda 
Maand Bestuursvergadering Commissievergadering Bezoeken 
Januari  Remuneratie: 

Voortgangsgesprek 
bestuurder lopende 
schooljaar 

Gesprek 
directeuren 

Februari Bestuursvergadering 
- Identiteit 

Auditcommissie: 
Eerste resultaten afgelopen 
kalenderjaar 

 

Maart   Schoolbezoeken 
April  Remuneratie: voorbereiden 

jaarlijkse zelfevaluatie 
intern toezicht 

Gesprek GMR 

Mei Bestuursvergadering: 
- Zelfevaluatie 
- Cito 
- Uitstroom leerlingen (hoeveel en 

naar) 
- Instroom nieuwe leerlingen 
- Werving nieuwe leerkrachten 

Auditcommissie: voortgang 
eerste trimester; 
voorbereiden jaarverslag 

 

Juni Bestuursvergadering: 
- Jaarverslag 
- Financiële voortgang 
- Voorbereiden 

beoordelingsgesprek 
- schoolbezoeken 

Onderwijscommissie: 
- Onderwijsdoelstellingen 

nieuwe schooljaar en 
evaluatie afgelopen 
schooljaar 

 

Juli  Remuneratiecommissie: 
- Beoordelingsgesprek 

bestuur (realisatie 
afgelopen jaar en 
afspraken komend jaar) 

 

Augustus    
September Bestuursvergadering 

- Voorbereiden jaarplan 
- Personeelsbeleid en 

deskundigheidsbevordering 

Auditcommissie: 
- Financiële voortgang 
- Voorbereiding 

begroting 

 

Oktober    
November   Gesprek GMR 
December Bestuursvergadering 

- Vaststellen begroting 
- Vaststellen jaarplan  
- Netwerkscan 

Onderwijscommissie 
- Voortgang en effecten 

onderwijsdoelstellingen 
lopende schooljaar 

 

 


