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Bezoekadres: 

Oudestraat 244 
8261CB Kampen 
Tel. nr.: 038-3314722  
E-mail: kbsmgrzwijsenschool@aves.nl  
Website: www.zwijsenschool.nl  
   

Schooltijden 

Maandag 08:30 uur – 12:00 uur  13:30 uur – 15:30 uur   
Dinsdag 08:30 uur – 12:00 uur  13:30 uur – 15:30 uur 
Woensdag 08:30 uur – 12:15 uur 
Donderdag 08:30 uur – 12:00 uur  13:30 uur – 15:30 uur    gr. 1 ’s middags vrij 
Vrijdag  08:30 uur – 12:00 uur  13:30 uur – 15:30 uur   gr. 1 t/m 4 ’s middags vrij 

 

In de coronatijd is de school overgegaan naar een continurooster. De MR heeft geadviseerd 
om het continurooster te handhaven tot en met december 2020. Ondertussen wordt er een 
onderzoek gestart of de school het continurooster zal behouden.  

De schooltijden zijn daarom van 17 augustus 2020 tot en met 18 december 2020 als volgt:  

Maandag 08:30 uur – 14:30 uur    
Dinsdag 08:30 uur – 14:30 uur   
Woensdag 08:30 uur – 12:15 uur 
Donderdag 08:30 uur – 14:30 uur  gr. 1 is om 12:00 uur vrij 
Vrijdag  08:30 uur – 14:30 uur  gr. 1 t/m 4 is om 12:00 uur vrij 

 

Gymtijden 

Maandag 11:00 uur – 12:00 uur  groep 8 
12:30 uur – 13:30 uur  groep 4 
13:30 uur – 14:30 uur  groep 6  

 
Vrijdag  08:30 uur – 09:30 uur  groep 3 

09:30 uur – 10:30 uur  groep 5 
10:30 uur – 11:30 uur  groep 7 

 

Ziekte doorgeven 

Als uw kind door ziekte of om een andere reden niet naar school kan, verzoeken wij u 

vriendelijk dit voor schooltijd door te geven. Dit kan telefonisch of via Parro. De school 

verneemt graag de reden van het verzuim in verband met eventueel besmettingsgevaar. 

 

 

mailto:kbsmgrzwijsenschool@aves.nl
http://www.zwijsenschool.nl/
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Vakantierooster 

Herfstvakantie   19 oktober 2020 t/m 23 oktober 2020 

Kerstvakantie   21 december 2020 t/m 01 januari 2021 

Voorjaarsvakantie  22 februari 2021 t/m 26 februari 2021 

Goede Vrijdag en Pasen 02 april 2021 t/m 05 april 2021 

AVES dag    26 april 2021 

Koningsdag    27 april 2021 

Meivakantie    30 april t/m 14 mei 2021 

Pinksteren    24 mei 2021 

Zomervakantie   10 juli 2021 t/m 20 augustus 2021 

 

Onderwijsprogramma 

De school zorgt voor elk vakgebied voor een methode die voldoet aan de kerndoelen. Aan 

kinderen met verschillende mogelijkheden worden uiteraard verschillende eisen gesteld. 

Niet alle kinderen zullen aan het eind van hun schoolloopbaan op onze school evenveel 

leerstof uit een bepaalde methode verwerkt hebben.  

Vormingsgebied Methode Groep  

Kleutermethode Onderbouwd 1-2 

Rekenen Alles telt Q 3 t/m 8 

Aanvankelijk lezen  Veilig leren lezen  3 

Voortgezet technisch lezen  Estafette 4 t/m 8 

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip 4 t/m 8 

Studerend lezen  Blits  5 t/m 8 

Taal Taal actief 4 t/m 8 

Spelling Zo leer je kinderen lezen en spellen  3 t/m 8 

Engels  Groove me 1 t/m 8 

Aardrijkskunde, Geschiedenis, 
Natuur 

Wijzer 5 t/m 8 

Verkeer Klaar over  

Schrijven Pennenstreken 3 t/m 8 

Identiteit  Trefwoord 1 t/m 8 

Sociaal emotionele ontwikkeling Kanjertraining en Klasse(n)kracht 1 t/m 8 

Gymnastiek Basisdocument 
bewegingsonderwijs 

3 t/m 8 

Cultuur 
Cultuur 

Onderbouwd/diverse bronnen 
Ateliers 

1 t/m 4 
5 t/m 8 

 

De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan op vrijdagmiddag naar klas overstijgende ateliers. De 

ateliers geven de creatieve ontwikkeling een mooie impuls. Daarnaast is het ook erg goed 

voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en de sfeer in de school. Kinderen leren van en met  

elkaar. In de groepen 1 t/m 4 organiseren we ook klas overstijgende creatieve activiteiten 
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tijdens projecten of rond feestdagen, bijvoorbeeld samen Palmpasenstokken versieren, of 

iets knutselen met kerst. 

 

Duobanen 

Voor de groepen staan soms 2 leerkrachten. Zij overleggen regelmatig met elkaar over de 

begeleiding van de kinderen. Ze zijn dus samen verantwoordelijk. Veel kinderen zijn in een 

korte tijd gewend aan hun 2 leerkrachten. 

 

Samenstelling van het team 

Groep 1/2 a   Carlijn de Kleine en Maaike Goosen 
Groep 1/2b   Suzette Schrijer en Maaike Goosen 
Groep 3   Esther Pouw  
Groep 4   Birgitte Fiks en Samantha Stam 
Groep 5   Geanne van de Belt 
Groep 6   Ilse Bosch 
Groep 7   Susan Dekkers en Kim Edink 
Groep 8   Mariska van Keulen 
Onderwijsassistent  Willie de Vries 
Intern begeleider  Cindy van Raalten en Tjippie Knoppert 
Directeur   Monique den Dekker 
De emailadressen van de leerkrachten vindt u op pagina 15. 

 

Conciërge   Marieke van Wijngaarden 

Schoonmaaksters Jacomien van der Stege en Carolien Last 
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Vervanging bij ziekte of verlof 

In geval van ziekte van leerkrachten komt er een invalkracht voor de groep. We proberen 

hierbij, voor zover mogelijk, een bekende leerkracht te regelen. Wanneer dit niet lukt, zorgt 

Aves voor een vervanger. Het kan gebeuren dat er geen invaller is: de kinderen worden dan 

de eerste dag over de groepen verdeeld. Duurt de ziekte van de leerkracht langer dan één 

dag, dan moeten we helaas een groep naar huis moeten sturen. 

 

Nascholing van leerkrachten 

We hechten veel waarde aan een goede nascholing van leerkrachten. Leerkrachten nemen 

deel aan nascholingscursussen. Veel nascholing vindt plaats op de woensdagmiddag of in de 

avonduren. Elk jaar volgt het hele team ook teamscholing. 

 

Studenten 

De Mgr. Zwijsenschool geeft stagiaires van verschillende opleidingen de mogelijkheid om 

middels een stage te leren over kinderen en het onderwijs. De school werkt nauw samen 

met de Katholieke Pabo Zwolle en is een opleidingsschool. Dit houdt in dat er ieder jaar een 

stageleergroep van pabostudenten is. Deze 

stageleergroepen komen maandelijks bij elkaar onder 

supervisie van de Opleider in de School (OIS-er). Ze praten 

over persoonlijke leerdoelen van stagiaires en de leervraag van de 

leergroep. Samen vervullen zij gedurende het schooljaar een 

opdracht voor de school. Zo wordt er met en van elkaar geleerd. De 

Mgr. Zwijsenschool wil een professionele leergemeenschap zijn. 

Opleiden in de School is daar een onderdeel van. Deze 

leergemeenschap zorgt mede voor professionele leerkrachten die 

met passie voor de klas (blijven) staan. De studenten leren, maar 

tegelijkertijd leren de begeleidende leerkrachten ook van hen. 

 

 

Verjaardagen 

Wanneer uw kind jarig is en mag trakteren, vragen wij u iets gezonds te trakteren. 

Bijvoorbeeld een stukje kaas of een appel. Wilt u de uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes 

buiten school uitdelen? Het is voor kinderen die weinig of niet gevraagd worden erg sneu 

iedere keer een uitnodiging aan hun neus voorbij te zien gaan.  

De leerkrachten vieren hun verjaardag ook met de leerlingen. 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz5OGTwsjaAhWQDOwKHSilBIcQjRx6BAgAEAU&url=http://detoermalijnschool.nl/onze-kwaliteiten/&psig=AOvVaw3ouB6EV_72d7wdn1M7gLTR&ust=1524302142075134
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Overblijven (TSO: Tussen Schoolse Opvang) 

Voor kinderen, die om diverse redenen overblijven, bestaat er op de Mgr. Zwijsenschool een 

overblijfregeling. De school hanteert tot de Kerstvakantie een continurooster; alle kinderen 

blijven kosteloos over. Ondertussen volgt er een onderzoek naar de wenselijkheid om het 

continurooster te behouden. Wanneer er gekozen wordt om de oude schooltijden weer op 

te pakken, zal de overblijf, zoals hieronder beschreven, weer van kracht zijn. 

Twee overblijf coördinatoren dragen de zorg voor de gang van zaken m.b.t. het overblijven. 

Voor het overblijven kunt u een strippenkaart kopen van 10, 20 of 40 keer, welke per keer 

afgetekend wordt. Een strippenkaart kost:  

10 strippenkaart kost € 25,00,  

20 strippenkaart kost € 50,00, voor 2 of meer kinderen per gezin € 45,00 per kaart. 

40 strippenkaart kost € 100,00, voor 2 of meer kinderen per gezin € 90,00 per kaart. 

 

Wanneer u uw kind structureel wilt laten overblijven kunt u een aanvraagformulier vragen 

bij de directeur of downloaden van de website.  

Kinderen die incidenteel overblijven betalen € 2,50 per keer. Zij kunnen aangemeld worden 

door de ouders via de overblijfmap. Deze is te vinden op de vensterbank naast de 

leerlingeningang. 

Uitgangspunt voor het overblijven is: Er wordt tijdens het overblijven gestreefd naar een 

gezellige sfeer. 

Dit betekent het volgende: 

• We bieden elk kind een veilige en vertrouwde omgeving. 

• We houden rekening met elkaar. 

• We dragen zorg voor andermans eigendommen. 

• We doen een beroep op orde en netheid. 

Kan een kind niet komen, bijvoorbeeld door ziekte, dan verzoeken wij de ouders, om tijdens 

het telefonische contact met school, hun kind ook voor de TSO af te melden.  

 

Schoolreis/Schoolkamp 

Elk jaar gaan alle groepen een keer op schoolreis. Eén keer per 2 jaar gaan de groepen 7 en 8 

samen op kamp. 

De kosten voor de schoolreis en het kamp staan los van de ouderbijdrage en worden apart 

geïnd. Voor het schooljaar 2020-2021 zullen de kosten zijn: 
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Groep 1-2:  € De kosten variëren tussen de 5,00 en de € 20,00. Dit jaar zal het 

ongeveer € 5,00 gaan kosten. 

Groep 3 t/m 8:  € 30,00 

 

Het kan voorkomen dat u het schoolreisje van uw kind niet kan betalen. De school kan met u 

meedenken hoe we dit oplossen.  

In de gemeente Kampen is een regeling die mensen ondersteunen met een laag inkomen. 

Dit is de Meedoen regeling.  https://www.kampen.nl/ondersteuning-lage-inkomens/meedoenbon 

 

Vervoer van kinderen 

De basisregel is dat alle kinderen kleiner dan 1,35 meter met een gewicht van minder dan 26 

kilo zowel voor- als achterin een geschikt en goedgekeurd kinderzitje of zitverhoger moeten 

gebruiken. Anderen moeten de veiligheidsgordel gebruiken.  

Uitzonderingen:  

Als niet alle zitplaatsen op de achterbank voorzien zijn van een autogordel, mogen 

passagiers groter dan 1,35 meter los op de achterbank vervoerd worden, zolang de 

aanwezige gordels maar worden gebruikt.  

Vanaf mei 2008 mogen er niet meer passagiers vervoerd worden dan er gordels beschikbaar 

zijn. In auto’s zonder gordels mogen kinderen jonger dan drie jaar niet vervoerd worden. 

Kinderen vanaf drie jaar en korter dan 1,35 meter mogen alleen achterin. Als er al twee 

kinderbeveiligingsmiddelen op de achterbank in gebruik zijn en een derde past niet meer, 

dan mag een derde kind wel mee op de achterbank mits het drie jaar is en in de gordel zit. In 

incidentele gevallen, als er geen kinderbeveiligingsmiddel beschikbaar is, het niet de auto 

van de eigen ouders is en niet de eigen ouder achter het stuur zit mogen kinderen vanaf drie 

jaar in de gordel op de achterbank vervoerd worden in plaats van met een 

kinderbeveiligingsmiddel. Het gaat dan om een afstand van minder dan 50 km. 

  

Binnen- en buitenschoolse activiteiten 

Elk schooljaar plannen we in ons lesprogramma een aantal activiteiten, die niet direct bij een 

bepaald vak horen. Daarnaast bieden wij kinderen de mogelijkheid om mee te doen aan een 

aantal buitenschoolse activiteiten. Alle activiteiten worden samen met de 

activiteitencommissie georganiseerd. 

Culturele activiteiten: We organiseren regelmatig excursies, passend binnen onderwerpen of 

thema’s die we behandelen. 

Vieringen: binnen en buiten schooltijd 

https://www.kampen.nl/ondersteuning-lage-inkomens/meedoenbon
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Jaarlijkse acties: Vastenactie en de Kinderpostzegelactie.  

Jaarlijkse sportactiviteiten:  

• De avondvierdaagse 

• Het schoolkorfbaltoernooi 

• Het schoolvoetbaltoernooi 

• De Bevrijdingsloop 

• De Koningspelen 

 

Ouderbijdrage 

Het onderwijs voor basisschoolkinderen is kosteloos omdat kinderen onder de leerplichtwet 

vallen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen bekostigt het onderwijs op 

school. De activiteitencommissie vraagt elk schooljaar een vrijwillige ouderbijdrage waarvan  

activiteiten zoals Kerst en Pasen, georganiseerd door de school en de activiteitencommissie, 

betaald worden. Het bedrag is vastgesteld op € 15.00.  

 

Abonnementen 

Via school kunnen de kinderen zich op enkele jeugdtijdschriften abonneren. Aan het begin 

van het schooljaar krijgen zij hierover informatie mee naar huis. 

 

Bibliotheek 

De bibliotheek op school is een landelijke aanpak voor het Primair 

Onderwijs, waarin bibliotheek en school structureel, planmatig en 

opbrengstgericht samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering 

en mediawijsheid van kinderen. Doel is de kinderen te stimuleren om 

meer te lezen, op school en thuis.  

De Mgr. Zwijsenschool heeft in school te weinig ruimte op een eigen bibliotheek te 

herbergen. Daarom is in overleg met de bibliotheek vastgesteld dat alle klassen van onze 

school regelmatig naar de bibliotheek gaan om boeken te lenen. Hiermee maken we de stap 

om na schooltijd naar de bibliotheek te gaan kleiner.  

 

Logopedie 

De gemeente Kampen heeft besloten dat vanaf schooljaar 2017-2018 er weer een 

logopedische screening voor alle 5-jarigen op de basisscholen in de gemeente Kampen zal 

worden uitgevoerd.  



10 
  

Aan ouders wordt d.m.v. een formulier, informatie over de spraak- en taalontwikkeling 

gevraagd en toestemming voor het onderzoek. Elk kind wordt individueel onderzocht, de 

ouders zijn hierbij niet aanwezig. Over de uitslag worden zowel ouders als leerkracht 

geïnformeerd. Dit kan schriftelijk zijn of via een persoonlijk (telefonisch) gesprek. 

Als blijkt dat er iets aan de hand is, zijn er de volgende mogelijkheden: 

• Adviezen voor ouders en/of leerkrachten. 

• Na overleg met de ouders: verwijzing naar een logopedist in de vrije vestiging. 

 

Hoofdluis 

Om hoofdluizen op school zoveel mogelijk te voorkomen, worden alle kinderen na elke 

schoolvakantie gecontroleerd op hoofdluis. Indien er bij uw kind of in de groep van uw kind 

hoofdluis is geconstateerd, nemen wij contact met u op, zodat u passende maatregelen 

tegen de hoofdluis kunt nemen.   

Ontdekt u thuis hoofdluis, dan stellen wij het zeer op prijs als u school hierover inlicht. Voor 

meer informatie over de behandeling van hoofdluis, gaat u naar de website: 

http://landelijksteunpunthoofdluis.nl/  

 

Verlof 

Een diploma biedt meer kans op een baan. Daarom moeten jongeren in Nederland vanaf 5 

jaar naar school, totdat zij een diploma hebben of 18 jaar worden. Voor leerlingen van 5 tot 

16 jaar heet dit ‘de leerplicht’.  

Ouders of verzorgers moeten hun leerplichtige kinderen inschrijven op een school en de 

kinderen moeten ook echt naar die school gaan. Deze afspraken staan in de Leerplichtwet. 

De gemeente moet toezicht houden op de naleving van de Leerplichtwet. Deze taak wordt 

uitgevoerd door de leerplichtambtenaar.  

De leerplicht begint op de 1e dag van de nieuwe maand nadat het kind 5 is geworden. Vanaf 

dat moment zijn ouders ook strafbaar als zij hun kind zonder toestemming van de 

schooldirecteur of leerplichtambtenaar thuis houden. Soms kan een kind extra verlof krijgen. 

Dit gebeurt alleen in uitzonderingsgevallen. Denk aan een begrafenis of een huwelijk. Voor 

deze gevallen zijn duidelijke richtlijnen waaraan een schooldirecteur zich moet houden om 

extra verlof te geven. Verlof kan nooit worden verleend vlak voor of vlak na een 

schoolvakantie. Indien er een ongeoorloofd verzuim is, is de directeur bij wet verplicht dit bij 

de leerplichtambtenaar te melden.  

Het geven van toestemming verloopt via vaste stappen. Deze zijn in mei 2017 vastgesteld 

door Aves, stichting voor Primair Onderwijs. Een directeur is bij het geven van verlof 

verplicht zich aan deze stappen te houden.  



11 
  

 



12 
  

Indien u zich niet met de beslissing van de schooldirecteur kunt verenigen, kunt u hiertegen 

op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na dagtekening van de 

beslissing gemotiveerd: 

• Een bezwaarschrift indienen bij de directeur van de school (indien de aanvraag 

betrekking heeft op vakantieverlof (art. 13a) of gewichtige omstandigheden (art. 14) 

10 schooldagen per schooljaar of minder. 

• Een bezwaarschrift indienen bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente van 

de betreffende leerling. (indien de aanvraag betrekking heeft op gewichtige 

omstandigheden  

(art. 14) voor meer dan 10 schooldagen). 

Ouders die hun kind zonder toestemming van school houden, worden opgeroepen door de 

leerplichtambtenaar. Deze kan een proces verbaal opmaken.  

Voor vragen over verlof buiten schoolvakanties kunt u terecht bij de directeur. 

Het verlof formulier kunt u halen bij de directeur of downloaden van de website. 

 

Vieringen 

We schenken aandacht aan de kerkelijke jaarfeesten, zowel op school- als op klassenniveau. 

We eindigen het kalenderjaar met een gezamenlijke kerstviering. Ook vieren we het afscheid 

van groep 8. 

Jaarlijks zijn er gezinsvieringen waarin de school een bijdrage levert. In de klas worden de 

liedjes voor deze viering, geoefend. U bent uitgenodigd om bij deze vieringen aanwezig te 

zijn, ze worden op de zaterdag of zondag gehouden. 

 

Communicatie met ouders/verzorgers 

Om een optimale ontwikkeling te stimuleren, is het een voorwaarde dat ouders en school 

een goed contact hebben. Als wij samen op één lijn zitten, kan de ontwikkeling van het kind 

centraal staan. Leerkrachten zijn de professionals en ouders zijn de ‘ervaringsdeskundigen’ 

vanuit de thuissituatie en wij willen hier goed naar luisteren. Respect en gelijkwaardigheid 

zijn de basis voor een goede vertrouwensband tussen ouders en school. Samen willen wij 

het beste voor het kind. Daarom organiseren we ouderavonden en voortgangsgesprekken 

waar we met ouders over hun kind praten. Met vragen en opmerkingen hoeft u natuurlijk 

niet tot één van deze avonden te wachten. Leerkrachten staan na schooltijd ouders graag te 

woord. Met de directie kunt u ook onder schooltijd een afspraak maken. 

• Verplichte contactmomenten schooljaar 2020 - 2021: 

• Startgesprekken voor de leerlingen met zorg o.b.v. de IB er. 

• Voortgangsgesprekken voor de groepen 1 t/m 8 (november), waarbij de kinderen van 

de groepen 6 t/m 8 aanwezig zijn bij het gesprek. 
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• Gesprekken over de keuze van het Voortgezet Onderwijs voor de kinderen van groep 

8 (februari) 

• Voortgangsgesprekken voor de groepen 1 t/m 7 (maart) 
                           

Wanneer u vragen, opmerkingen en/of klachten heeft over klas gerelateerde zaken, spreekt 

het voor zich dat u dit eerst bespreekt met de leerkracht van uw kind. Komt u er niet uit, dan 

kunt u zich wenden tot de directie. 

Eén keer in de twee weken krijgt u per mail een nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief treft u 

actuele schoolinformatie aan.  

 

Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie 

Er is sprake van ouderbetrokkenheid als uit het gedrag van ouders blijkt dat zij zich gedeeld 

verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kind. Dat houdt in dat de 

ouders (emotioneel) betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind, bij de school en de 

leerkracht. De ouders scheppen voorwaarden om huiswerk te maken, begeleiden daarbij 

hun kind zo nodig en tonen belangstelling, zodat het geleerde op school betekenis krijgt in 

de omgeving van alledag. Maar het betekent ook dat de ouders de school bezoeken op de 

samen afgesproken contactmomenten en respect tonen voor de leerkracht. 

Ouderbetrokkenheid gebeurt vooral thuis en is van groot belang voor de ontwikkeling van 

uw kind. 

Ouderparticipatie houdt in dat ouders helpen met hand- en spandiensten om school. Dit kan 

zijn, meedenken in de MR, luizenpluizen, gastles geven tot meelopen naar de bibliotheek. 

We hopen dat alle ouders, minimaal één keer per schooljaar, hulp kunnen bieden.  

 

Parro 

De school maakt gebruik van de app Parro. Via deze app, die u kunt installeren op uw 

computer, tablet of telefoon, kunt u de leerkracht van uw kind een bericht sturen. De 

leerkrachten delen in deze app ook  gebeurtenissen in de klas. Verder kunt u in deze app 

aangeven voor welke privacy items u wel of geen toestemming 

geeft.  

 

 

 

 

 

 



14 
  

Sponsoring 

De school aanvaardt geen sponsorgelden, zoals vastgelegd in het sponsorbeleid van stichting 

Aves. 

 

Verzekeringen 

Voor de Aves scholen zijn er de volgende verzekeringen afgesloten: 

Verus basispakket: 

• Aansprakelijkheid 

• Bestuurdersaansprakelijkheid 

• School-ongevallen 

 Aanvullende verzekering 

• Inventaris 
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Namen en emailadressen 

 

Team     

Monique den Dekker (directeur)  m.dendekker@aves.nl 
Cindy van Raalten (IB’er)        c.vanraalten@aves.nl  
Suzette Schrijer         s.schrijer@aves.nl 
Carlijn de Kleine          c.dekleine@aves.nl 
Maaike Goosen        m.goosen@aves.nl 
Esther Pouw         e.pouw@aves.nl 
Birgitte Fiks        b.fiks@aves.nl 
Samantha Stam        s.stam@aves.nl 
Geanne van de Belt        g.vandebelt@aves.nl  
Ilse Bosch         i.bosch@aves.nl 
Kim Edink         k.edink@aves.nl 
Susan Dekkers        s.dekkers@aves.nl 
Mariska van Keulen      m.vankeulen@aves.nl  
Willie de Vries        w.devries@aves.nl  
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Janet van Gaalen   ouder 
Irene van Bruggen    ouder 
Geanne van de Belt   leerkracht 
Esther Pouw    leerkracht 

 

AC 

Kaja van Wilsem Vos    (voorzitter) 
Erik Gosen     (penningmeester) 
Marieke van Wijngaarden  (secretaris) 
Guy Fijn 
Ellen Kiel 
Zwier Bastiaannet 
Stephanie Bastiaannet 
Agnes Zwerver 
Salisa Stoel 
 

SAC 

Marieke Harwig 
Juanita van ’t Veen 
Anneke Diender 
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