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Dialogue Board deelnemers

Het Dialogue Board heeft gelopen van 15 februari 12.00 uur tot 16 februari 22.00 uur.

In totaal hebben 18 deelnemers alle vragen beantwoord.

*  / 

naam m/v leeftijd functie deno-

minatie

% achter-

stands ll

school-

grootte

Anemoon m 37 LK OB 5 558

Aster m 33 ICC OB 15 502

Azalia v 43 LK RK 2

Begonia v 47 LK PC 0 85

Beuk v 30 LK OB 4 360

Bolderik m 54 SL OB 10 546

Boterbloem v 32 LK R 2 253

LK=Leerkracht / SL=Schoolleider / ICC=Cultuur coordinator / OB=Openbaar / RK=Rooms-Katholiek / PC=Protestants-Christelijk / Isl=Islamitisch



Dialogue Board deelnemers (schuilnamen)

naam m/v leeftijd functie deno-

minatie

% achter-

stands ll

school-

grootte

Dille m 29 SL Isl. 40 158

Heide v 32 ICC RK 40 300

Hulst m 45 SL PC 11 300

Iep v 30 LK OB 2 240

Lavendel m 55 ICC RK 365

Magnolia v 31 SL PC 10 108

Palm v 31 ICC RK

Primula v 27 LK OB 20 256

Wilg v 35 LK OB 0 400

Wingerd v 28 ICC OB

Zevenblad m 60 SL OB 25 153
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Belang Cultuureducatie
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Belangrijk? Ja!



Cultuureducatie wordt belangrijk gevonden

Men is het hier vrijwel unaniem over eens

Zeker voor de kinderen die dit niet van huis uit meekrijgen

Wel zit er verschil in mate van belang

Als drempel wordt genoemd, dat bij ouders en de inspectie de nadruk meer ligt op taal

en rekenen

“Als je deze kinderen geen cultuureducatie zult aanbieden, zullen zij hier nooit of te laat 

bekend mee worden. En hierdoor een achterstand oplopen/iets mislopen.” (Beuk, LK)

“Op school moeten de kinderen leren hoe je sociaal met elkaar omgaat, en cultuureducatie 

geeft daar een mogelijkheid toe, zonder dat kinderen daar bewust mee bezig zijn. Het 

schept een klimaat waarin kinderen op een meer natuurlijke manier met regels en 

voorwaarden omgaan.” (Wingerd, ICC)

“Niet iedereen vind cultuuronderwijs belangrijk genoeg om dit te bewaken. helaas wordt de 

uitslag van diverse cito's véél belangrijker geacht dan nodig. Dit is natuurlijk ook een 

gevolg van de onderzoeken die de inspectie houdt. Scoren zijn makkelijker te 

interpreteren dan toezien op een goed cultuuronderwijsdocument!” (Lavendel, ICC)
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Vormgeving cultuureducatie

In eigen woorden
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Hoe wordt cultuureducatie vorm gegeven? 
(gesteld voordat gericht naar invulling gevraagd is) 

Het is opvallend dat er zo’n grote diversiteit aan antwoorden wordt gegeven; 

onderstaand een voorbeeld van wat men noemt op de vraag: op welke wijze wordt 
cultuureducatie op uw school vorm gegeven? 
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2-3 x naar de film Deelname aan Podiumplan

Expressieve vakken onder begeleiding van een ouder
3x per schoolperiode kennis maken met een vorm van theater

Gastdocenten Feesten vieren Methode ‘moet je doen’ 

VAK Methode ‘Eigenwijs’ 

Bezoek aan theaters

Activiteiten van de brede school

Bezoek aan musea

Gebruik van studenten en stagiaires



Hoe (on)tevreden is men hierover

Men is overwegend positief over de wijze waarop op de school vorm gegeven wordt aan 

cultuureducatie

Als men zelf een rol hierin vervult (als ICC of als leerkracht die zelf activiteiten 

organiseert) valt het op hoe leuk men het vindt en er zelf ook van geniet

Sommigen zouden wel willen dat er meer aan cultuureducatie gedaan wordt, maar  

ervaren daarvoor de volgende drempels:

Gebrek aan geld

Kost veel voorbereiding

Weinig medewerking van ouders

Er is niets vastgelegd

Ieder doet wat hij of zij leuk vindt

Subsidiekraan wordt dicht gedraaid

Lesrooster te gevuld
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Sprekende citaten 

“Als een collega muziek niet leuk vindt of dit niet goed kan geven....dan wordt in praktijk 

daar ook minder aandacht aan besteed. andersom....als klei je favoriete materiaal is wordt 

er soms 10 keer per jaar gekleid... je moet , vind ik, samen een plan hebben dat ook 

daadwerkelijk binnen je school wordt uitgevoerd.”  (Lavendel, ICC)

“Het geoormerkte geld gaat ook bij ons vaak al op aan 1 bezoek per groep aan het 

podiumplan. Er is daarbij zelfs nog een bijdrage van de gemeente nodig (subsidie) om de 

boel rond te krijgen. Ook gemeenten draaien deze subsidiekraan dicht wat aangeeft dat 

voor hun kennelijk het ook geen prioriteit heeft als het er op aan komt. Cultuureducatie zit 

uiteraard verweven in de lessen. De meeste reacties zijn gericht op de extra aandacht of 

bijzondere lessen die je hieraan geeft. Nu gaat de discussie over cultuur, hiervoor was het 

techniek en wat wordt het volgende??? Bij de discussie over techniek kwam je hetzelfde 

tegen. De een had erg veel aan techniek gedaan (knippen van een werkje bij de kleuters) 

anderen hadden slechts 1 les die week gegeven ( een les over zelf je eigen tandpasta en 

gel maken). Het is maar hoe je het wil noemen en wat je waar onder verstaat.” (Hulst, SL)

“Ik ben tevreden met de wijze waarop cultuureducatie bij ons is georganiseerd. Omdat er 

een duidelijke leerlijn is voor de diverse vakken (handvaardigheid, tekenen, muziek etc), 

kun je ervan uitgaan dat de kinderen geen hiaten oplopen in hun kennis. Ik vind de musea 

bezoeken, projecten etc gewoon ook ontzettend leuk voor de kinderen. De musicals, het 

zelf bezig zijn met toneel en muziek vind ik ook belangrijk voor de kinderen, omdat ze zo 

ook zien hoe plezierig het is om zelf bezig te zijn met kunst.” (Wilg, LK)
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Vormgeving cultuureducatie

Vakdocenten?
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Verdeeld over noodzaak van vakdocenten 

Behalve voor gym/beweging hebben deze scholen weinig tot geen vakdocenten

Sommigen hebben wel vakdocenten gehad, maar deze zijn weg bezuinigd

Gebrek aan geld of formatieplaatsen wordt het meest genoemd als reden voor het niet 

hebben van een of meer vakdocenten

Een aantal zou het  juist jammer vinden wanneer er vakdocenten zouden zijn, omdat ze

het zelf veel te leuk vinden om ook dit soort lessen te geven

Het onderwerp roept veel discussie op of een ‘gewone’ leerkracht wel zo goed kan zijn

als een vakdocent; uiteindelijk is de conclusie van niet

maar:

door een juiste inzet van leerkrachten met enige kennis over het betreffende vak, kun je 

toch een eind komen
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Verdeeld over noodzaak van vakdocenten
“Wij hebben geen vakdocenten. Ik vind dat niet jammer. Zo mag/kan ik ook met de 

kinderen aan de slag met leuke momenten en ben ik niet alleen de leer-docent. Wij werken 

groep overstijgend met crea activiteiten. Ik geef wel eens vaker muziek les in andere 

groepen. Een andere collega is creatiever op HV gebied en draagt meer leuke 

onderwerpen en ideeën aan. Ik zou dit erg missen als ik dat niet meer zou kunnen/mogen 

doen door vakdocenten” (Anemoon, LK)

“Voordelen:

- Tuurlijk kunnen zij geweldige (en vast ook betere) lessen geven binnen hun vakgebied. 

En natuurlijk zou het gaaf zijn om dit op school vorm te kunnen geven.

Nadeel:

- Welke vakken laat je dan geven door een vakdocent? Je kunt dan alles door anderen 

laten geven: muziek, gym, beeldende vorming, taal... enz. Waar zijn wij dan voor 

opgeleid???” (Boterbloem, LK)

Het volgende idee wordt door veel collega’s enthousiast ontvangen:
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“Wij zijn op school van plan om een klassen doorbrekend roulatie systeem op te zetten 

waarbij de ene leerkracht bijv. 4 weken lang gaat kleien, de ander dans, ander spelen op 

slaginstrumenten, en weer een ander werkt met techniek. Zo kan iedere leerkracht zijn 

kwaliteit inzetten en geef je 4x dezelfde les zodat je niet zoveel voorbereidingstijd kwijt bent 

en je je les ook steeds beter kan maken” (Heide, SL)



Vormgeving cultuureducatie

Doorlopende leerlijn?
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Belang wordt onderschreven maar uitvoering 
laat te wensen over (1)

Het belang van het aanbieden van cultuureducatie in samenhang (als een doorlopende leerlijn) wordt door 

vrijwel alle deelnemers onderschreven.

Motieven hiervoor zijn:

• Hebben van houvast (als beginnende leerkracht)

• Door samenhangend aanbod zal het beter bij de leerlingen beklijven

• Structuur voor leerlingen, leerkrachten en ouders (iedereen weet waar hij aan toe is)

• Voorkomen dat je alleen doet waar je zelf goed in bent

Wordt er op lang niet alle scholen zo gewerkt. * Redenen hiervoor zijn:

• Cultuur van de school

• Was geen prioriteit

• Moeilijk om keuze te maken in methode (vanuit de gedachte: als je methode volgt, heb je een

doorlopende leerlijn)

• Voor andere vakken wordt wel gewerkt met doorlopende leerlijnen; het lijkt alsof lang niet iedereen

uberhaupt hierover gedacht heeft, op de paar na die wel al zo werken

Het hebben van een cultuur coördinator is geen garantie voor het gebruik maken van 
doorlopende leerlijnen!
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Belang wordt onderschreven maar uitvoering 
laat te wensen over (2)

“Dat vind ik erg belangrijk omdat daarmee structuur wordt aangeboden. Leerkrachten, leerlingen maar 
ook ouders weten dan waar ze aan toe zijn. Hierdoor voorkom je ook dat lessen verwateren zoals ik al 
eerder aangaf doordat er een slechte voorbereiding plaatsvindt.” (Aster, ICC)

“Cultuur is verbonden met alles om ons heen. Als we dat de kinderen in samenhang bieden, leren we ze 
ook het niet als losstaand iets te zien, maar als onderdeel van ons hele bestaan.” (Azalia, LK)

“Voor cultuureducatie is er nog géén vast afgesproken leerlijn. Nadelen bij dit ontbreken hebben we 
vanmiddag al de revue zien passeren...betrokkenheid, beleving, opbouwende lijn, etc etc.
Dat dit niet gebeurt heeft met de werkcultuur op school te maken, dit varieert per school.” (Lavendel, 
ICC)

“Op dit moment wordt er niet gewerkt met doorlopende leerlijnen. Onze school was twee jaar gelden 
zeer zwak en heeft nu het basisarrangement. Om deze reden moesten voorheen prioriteiten gesteld 
worden en ook nu nog ondervinden we de gevolgen hiervan in die zin dat cultuureducatie enkel wordt 
gedaan als daar tijd voor is.”  (Dille, SL)

“Voor de creatieve vakken is er geen leerlijn terwijl dit wel erg handig zou kunnen zijn. Eigenlijk weet ik 
niet waarom dit niet gebeurt bij ons op school. Wel weet ik dat er veel tijd gaat zitten in het kiezen van 
een goede methode en zeker op onze school met meer dan 500 kinderen is dat niet iets wat 1-2-3 is 
gebeurd. “ (Aster, ICC) 
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Vormgeving cultuureducatie

In samenhang met curriculum?
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Cultuureducatie (nog) niet in samenhang met 
curriculum (1)

Slechts bij een enkele school wordt cultuur eduactie in samenhang met andere

curriculum onderdelen gegeven

Het gebeurt wel eens in samenhang maar dan op projectbasis (zie volgende slide)

Wanneer het wel gebeurt is men daar zeer enthousiast over; genoemde voordelen:

� Tijdwinst

� Leuk en uitdagend voor leerlingen

� Ze leren zonder dat ze het in de gaten hebben (geen droge leerstof maar 

praktisch)

Genoemd nadeel:

Kost veel tijd aan voorbereiding
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Cultuureducatie (nog) niet in samenhang met 
curriculum (2)

“In de projectperiode wordt zoveel mogelijk cultuureducatie in samenhang met de andere 

vakken gegeven, maar buiten deze periode kan dat incidenteel wel voorkomen, maar niet 

structureel.” (Zevenblad, SL) 

“We werken af en toe (zeker eens per jaar) met iedere groep projectmatig over bijv. de 

Kinderboekenweek. Dan is er veel samenhang in de verschillende vakken. Wij hebben een 

projectgroep op school die deze projecten coördineert. Voordeel is dat het gewoon heel 

leuk is om te doen, voor zowel kinderen als ook de leerkrachten en ouders. Nadeel is 

misschien dat het meer tijd en voorbereiding kost.” (Wilg, LK)

“Tijdens projecten proberen we zoveel mogelijk vakken erbij te betrekken.

Zo'n thema leeft dan ook veel meer als je andere vakken eraan koppelt.”(Iep, LK)

“Ja, het wordt in samenhang gegeven. We proberen altijd zoveel mogelijk vliegen in 1 klap 

te vangen..... er zijn vaak veel aspecten die met elkaar samenhangen. Bijv. een bezoek 

aan een theater is natuurlijk super leuk, maar oh zo goed te combineren met bijv. techniek 

(hoe werkt het achter het gordijn, bediening lucht/geluid) etc, Daarnaast rekenen, kijkje bij 

de theaterkassa, afrekenen in het café etc.

Oh krijg er nu al zin in op met de kids een dag op pad te gaan!!!!! Duurt alleen nog even.” 

(Beuk, LK)
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Vormgeving cultuureducatie

Samenwerking met culturele
instellingen?
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Samenwerking divers

Een aantal scholen heeft een samenwerkingsverband met cultuurinstellingen die 

meerder aspecten kunnen aanbieden zoals daar genoemd zijn: VAK, Podiumplan, 

Eduart, Kunstmenu van een gemeente en Cultuurcoach van een gemeente

Ook komt het voor dat scholen een structureel samenwerkingsverband hebben met een 

specifieke culturele instelling: bibliotheek, muziekkorps, museum

Contacten komen tot stand op initiatief van zowel de aanbieders als de scholen
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Motivatie voor wel/geen samenwerking

Samenwerking vanwege:

Expertise

Enthousiasme

Deskundigheid

Continuiteit
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Voordelen samenwerking:
doorgaande lijn op school
alle gebieden spreken we zo aan
stok achter de deur; het ligt vast

Nadelen samenwerking:
soms leg je je te vast; weinig over 
voor 'spontane' acties (Palm, LK)

Geen structurele samenwerking vanwege:

Afwisseling is belangrijk

Betere prijs/kwaliteit verhouding (concurrentie)



Vormgeving cultuureducatie

Formuleren en evalueren?

22



Nog weinig doelen voor cultuureducatie 
geformuleerd (1)

Zolang en nog geen doel geformuleerd is en er dus ook geen evaluatie kan plaats 

vinden, zal de cultuureducatie niet echt van de grond komen

Hoewel veel leerkrachten deze mening zijn toegedaan, zijn er op lang niet alle scholen

doelen geformuleerd

Wel staan de doelen naar hun mening vast en worden geevalueerd wanneer er gebruik

gemaakt wordt van de VAK of bepaalde methoden

Ook hebben sommige scholen wel ‘iets’ geformuleerd maar wat dat precies is, is niet

helemaal duidelijk

En hoewel men het nut ervan inziet en er soms ook al mee van start is gegaan, lijkt het 

erop dat andere vakken meer prioriteit krijgen

Hulp bij het formuleren van doelen en ontwikkelen van evaluatie materiaal lijkt dan ook

zeer wenselijk (vanwege gebrek aan kennis en tijd)
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Nog weinig doelen voor cultuureducatie 
geformuleerd (2)

“Als er geen doel en evaluatie is, wordt het snel gezien als iets dat niet perse hoeft.” 

(Wingerd, ICC)

“Ik vind dat belangrijk omdat er dan gemeten kan worden of aan eisen voldaan wordt. Nu is 

het te vrijblijvend allemaal en dat komt de kwaliteit niet ten goede.” (Aster, ICC)

“Dit is belangrijk. Anders is het nutteloos. Alles wat op school gedaan wordt, wordt met een 

bepaald doel gedaan en zonder evaluatie weet je ook niet wat de knelpunten en 

opbrengsten zijn van cultuureducatie.” (Dille, SL)

“Dit staat bij ons wel in de planning. We zijn hier nog niet aan toe gekomen. 

we zijn nu allemaal verdeeld in werkgroepen die bepaalde dingen moeten uitzoeken en op 

papier moeten zetten. Er is eerst gekeken welke punten we het belangrijkst vinden. Die 

worden eerst aangepakt.” (Iep, LK)

“Wij hebben geen doelen, dus kun je ze ook niet formuleren. Wel wordt er iedere keer de 

conclusie getrokken (aan het einde van een schooljaar) dat "we volgend jaar toch echt 

meer tijd aan cultuureducatie moeten besteden". Maar daar gaat de werkgroep 

verandering in brengen.” (Wingerd, ICC)
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Vormgeving cultuureducatie

Opbrengstgericht werken?
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Leerkrachten vinden het lastig een oordeel te 
geven

Er wordt nauwelijks opbrengstgericht gewerkt op het gebied van cultuureducatie (op een 

enkeling na)

Het probleem zit hem vooral in de score: volgens veel leerkrachten is een beoordeling bij

cultuureducatie toch altijd subjectief

Daarnaast wordt er soms ook voor de andere vakken nog niet opbrengstgericht gewerkt

“Dat is wel een beetje lastiger omdat het zo moeilijk meetbaar is, resultaten beoordelen is 

meestal nogal subjectief.” (Begonia, LK)

“De opbrengsten bij cultuureducatie zijn moeilijk te omschrijven en die hebben we dus ook 

niet op die manier beschreven.” (Zevenblad, SL)
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Leerkrachten vinden het lastig een oordeel te 
geven
“Nee, niet voor cultuureducatie. Wij zijn pas begonnen met HGW.

Dit doen we nu alleen nog maar met Spelling, taal en rekenen en de focus ligt nu op 

rekenen. Zoals we daar nu mee bezig zijn, vraag ik me eigenlijk ook af hoe je dat vorm 

gaat geven met cultuureducatie.

Waar haal je 'harde cijfers' vandaan bijv.?” (Boterbloem, LK)

“Wel de bedoeling. Er moet een meerwaarde zitten aan iets. De kids moeten er iets aan 

hebben, van leren.” (Anemoon, LK)

“Als we een thema voorbereiden pakken we de kerndoelen erbij en de domeinen die er bij 

horen. Elk thema is kerndoeldekkend. We maken een checklist welke doelen beheerst 

moeten worden door de kinderen. Als het thema start, vragen we wat de kinderen nog 

meer over dit thema willen leren en we vullen de checklist aan met de doelen van de 

kinderen.

Elk thema toetsen we op een verschillende manier. Presentatie, toets, power point, 

toneelstuk, tentoonstelling etc.”  (Azalia, LK)
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Vormgeving cultuureducatie

Voldoende middelen?

28



Er lijken voldoende middelen geboden te 
worden (op een enkele uitzondering na) (1)

Eerder hebben we gezien dat bij ‘ weinig doen’  aan cultuureduactie geld vaak als reden 

wordt genoemd

Wanneer we echter vragen welke middelen geboden worden en hoe (on)tevreden men 

daarover is, wordt juist genoemd dat men daar officieel, geoormerkt geld voor krijgt

Daarnaast worden op sommige scholen budgetten vrij gemaakt

Ook is men over het algemeen tevreden over de andere hulpmiddelen

Wel wordt een paar keer genoemd dat de gemeente geen subsidie meer geeft
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Het kwantitatieve onderzoek zal moeten uitwijzen bij hoeveel scholen (%) de middelen

voldoende worden aangeboden en waar te weinig



Er lijken voldoende middelen geboden te 
worden (op een enkele uitzondering na) (2)

“We hebben veel materialen op school voor beeldende vorming, tekenen, techniek en muziek. We 
hebben ook veel boeken over deze onderwerpen. Ook hebben we methodes voor tekenen, drama, dans 
en muziek. Voor beeldende vorming hebben we een vakleerkracht. 
Muziekinstrumenten zijn wel aanwezig, maar vrij beperkt. We hebben gloednieuwe en ontzettend leuke 
techniektorens aangeschaft, met heel veel lessen en materialen voor diverse groepen.
Als we dingen missen, is veel bespreekbaar bij de directie. Bij een goed gefundeerde vraag, is er voor 
veel materialen wel budget te vinden (mits binnen de perken uiteraard). Dus ik ben zeker tevreden.” 
(Wilg, LK)

“Er is 11,90 per kind per 3 jaar. Dat is de cultuur subsidie. eerder had de gemeente ook een pot geld 
voor cultuur, maar helaas is die wegbezuinigd.
Verder staat er in de kast natuurlijk genoeg aan materiaal om iets mee te doen!” (Magnolia, SL)

“We hebben een methode voor drama/muziek/handvaardigheid/tekenen: moet je doen
voor dans hebben we dansstagiaires, voor gym hebben we gymstagiaires, ook heeft iedere groep ieder 
jaar een project van kunstbalie.”  (Palm, ICC)

“Eigenlijk weinig tot geen middelen. Althans, misschien zijn ze er wel, maar dan zijn ze voor mij niet 
zichtbaar. Het lijkt ook alsof het de afgelopen jaren minder is geworden. Ik weet dat wij voorgaande 
jaren nog wel eens een bezoek brachten aan de bieb of een museum maar dat is toch al weer 2 jaar 
geleden. Ik vind het eigenlijk best jammer en denk dat ik weet wat mij te doen staat....”  (Aster, ICC)
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Vormgeving

Verbeterpunten?
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Bij de vraag hoe cultuureducatie verbeterd kan worden, worden veel aspecten genoemd, 
maar zoals een van de deelnemers verwoordde:

“Budget en formatie zijn hierbij uiteraard de toverwoorden.

En er op toezien dat de budgetten worden gebruikt waar het voor bedoeld is.” 

Hieronder volgt een opsomming van genoemde aspecten:

geld

doorgaande lijn en afspraken hoe die te bewaken

meer leerkrachten

uitbreiding van het aanbod aan methodes

meer scholing voor leerkrachten

(duidelijker) doelen op papier zetten

bezoek aan scholen die het al voor elkaar hebben

(meer tijd voor) Cultuurcoördinator

afrekening van inspectie niet alleen op de zaakvakken

Welke wensen zijn er nog? (1)
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Welke wensen zijn er nog? (2)

Wingerd, LK

• een duidelijk omschreven cultuurplan

• een werkgroep die zoveel mogelijk organisatie uit handen neemt

• een mooie ruimte voor handvaardigheid / techniek

• veel verschillende materialen om mee te werken

• en de kasten van het kunstkabinet (dit ziet er zo geweldig uit, maar is zo 

ontzettend duur)

Boterbloem, LK

• meer enthousiasme (door huidige werkdruk worden sommige mooie dingen 

ook als 'last' ervaren

• cultuurcoördinator

• meer financiële middelen kunnen we altijd gebruiken 

• je zou hiermee iemand ambulante tijd kunnen geven om e.e.a. beter op de 

rails te zetten

• nieuwe ideeën, maar ook borging van wat er gedaan wordt

• meer excursies kunnen doen
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Belangrijke conclusie

Het blijkt dat leerkrachten niet altijd bewust

met cultuureducatie bezig zijn. 

Door het meewerken aan dit onderzoek, zijn de 

leerkrachten aan het denken gezet. En zijn door 

de interactie en het gedwongen nadenken nu vol

enthousiasme om aan de slag te gaan met de 

cultuureducatie en de ideeen en tips van collega’s. 

Af en toe even ‘wakker schudden’ lijkt een

positieve invloed te hebben.

Het verdient aanbeveling om te bekijken hoe dit in 

de toekomst opnieuw kan worden vorm gegeven.

“Ik vond het leuk en leerzaam om met andere over één 
onderwerp te communiceren.
Je leert van elkaar, helaas hebben we in werkelijkheid niet 
de tijd om elkaar te bezoeken en ervaringen uit te 
wisselen. Op deze manier is dat wel mogelijk.”
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“Ik ben zelf ook gaan nadenken over 

mijn cultuuronderwijs. Ik geef direct toe 

dat ik hieraan te weinig aandacht heb 

besteed in de afgelopen 10 jaar. Onze 

school is wel op de goede weg, maar 

het zal een aandachtspunt blijven voor 

mij en mijn collega's. Leuk om te lezen 

hoe dit op andere scholen gaat en ik ga 

nu weer terug naar de vragen om nog 

meer reacties te lezen.....Ik vind dit 

forum zeer waardevol en er werden zeer 

goede vragen gesteld en er werd goed 

doorgevraagd! Dank aan alle collega's 

op dit forum voor alle informatie.”
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