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Wat is een pestprotocol?  
Dit pestprotocol is opgesteld om goed te kunnen reageren op 
situaties waarin een kind wordt gepest of pest. Dit protocol is een 
samenvoeging van het Kanjer pestprotocol en het protocol wat de 
Grûnslach al had.  
Het sluit aan bij de Kanjerboeken en de Kanjertraining. Het zijn 
feitelijk fatsoens-afspraken. 
Het zijn afspraken tussen de school, de kinderen en de ouders.  
 

Waarom een pestprotocol? 
Een kind kan zich pas volledig ontwikkelen in een situatie waar het 
zich veilig weet en voelt. Dit is een deel van onze missie als school. 
Pesten heeft een negatieve invloed op het welbevinden van een kind 
en staat een goede ontwikkeling van een kind in de weg.  

 

Pesten en plagen, wat is het verschil? 
Het is belangrijk om het verschil tussen pesten en plagen duidelijk te 
hebben, ook voor de kinderen zelf.  
Het meest eenvoudig onderscheid is deze:  
Plagen gebeurt  in het zicht van de leerkrachten.  
Pesten gebeurt achter de rug van leerkrachten. 
Daarom weet een leerkracht zelden uit zichzelf wat er zich precies 
afspeelt tussen de kinderen onderling.  De leerkracht moet hierover worden geïnformeerd door de leerlingen zelf.  
 

Definitie van pesten:  
Een kind wordt gepest wanneer deze herhaaldelijk last heeft van negatieve acties van een ander (fysiek, verbaal of 
psychologisch, direct of via internet of mobiel) die op hem of haar zijn gericht, en waarbij de macht ongelijk is 
verdeeld.  
Pesten gebeurt per definitie achter de rug van degene die kan ingrijpen, zoals een vader/moeder, juf of meester. Dat 
betekent dat er goed moet worden samengewerkt tussen school en ouders enerzijds en dat kinderen moet worden 
geleerd hoe zij kunnen aangeven dat zij zich gepest voelen, of merken dat er in hun omgeving wordt gepest. 
 

De Kanjerafspraken  
De school streeft een positieve, opbouwende sfeer na en doet dat binnen de kaders van de wet enerzijds en binnen 
het kader van de kanjerafspraken anderzijds. 

We vertrouwen elkaar 

We helpen elkaar 

Niemand speelt de baas 

Niemand lacht uit 

Niemand is of blijft zielig 

De school zet d.m.v. de Kanjerlessen in op het versterken van het onderling vertrouwen en het besef dat het goed is 
elkaar te helpen. Binnen dat kader speelt niemand de baas, hebben we plezier met elkaar, en ben je of blijf je niet 
zielig. Duidelijk wordt gesteld dat de leerlingen ten opzichte van elkaar niet de baas zijn. De leerkracht daarentegen 
is op school “de baas/ het gezag” en de ouders zijn dat thuis.  
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Als school hebben we daarnaast een aantal regels opgesteld die we belangrijk vinden:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De regels komen zo’n  twee keer per jaar aan bod in de klassen (samen met de schoolregels zoals “allen lopen op het 

plein met de fiets” etc.) Het doel van de regels is: rekening houden met elkaar. 
De anderen zijn:  
1. Jouw klasgenoten en andere leerlingen op school;  
2. De leerkrachten, de directie, de ouders van andere kinderen;  
3. Jouw ouders, die trots op je kunnen zijn. Omdat jij iemand bent die is te vertrouwen. Als je iets vertelt, dan vertel 
je het hele verhaal en niet toevallig het belangrijkste stukje even niet; 
4. Mensen die op eenzelfde manier doen als jij, maar ook mensen die anders doen dan jij.  
 
Deze smileys zijn een duidelijk uitgangspunt: 
“Het is prima dat jouw vrienden het leuk 
vinden wat jij bedenkt en doet, maar als de rest 
van de klas dat niet leuk vindt, evenals jouw juf 
of meester, (en jouw ouders als die erachter 
komen) dan gaan we dat niet doen op school. 
 

Het pestprotocol. 
1. Wij pesten niet 
2. Wij accepteren niet dat er gepest wordt 
3. Er zijn duidelijke afspraken als sprake is van 

pesten 
4. Leerlingen, leerkrachten en ouders zijn 

bekend met dit protocol “Voorkomen en 
aanpak pesten”. 

 
De tweede regel richt  zich op leerlingen, leerkrachten en ouders gezamenlijk. Ieder heeft zijn eigen 
verantwoordelijkheid bij het tegengaan van pesten.  
 

Aanpak van ruzies en pestgedrag in vijf stappen (groene gedeelten zijn van de Kanjertraining) 
STAP 1: 
Indien een leerling zich gepest voelt of er gebeurt iets vervelends, kan hij dat laten weten door duidelijk te zeggen, 
dat hij die niet leuk vindt. Een Kanjermanier om dit te zeggen: “Jij doet raar, bekijk het maar” of “stop, hou op”.  
De ander moet weten dat hij over een grens is gegaan. Degene weet dat hij dan moet ophouden.  
 

Kom je naar gedrag tegen? Zeg en doe dan dit:  

1) Behandel een ander zoals je zelf ook behandeld wilt worden 
2) Op school mag iedereen meespelen. Thuis kun je afspreken met wie je wilt. 
3) Als je praat over iemand, doe het zo, alsof hij of zij erbij is. 
4) Plagen: daar kan je allebei om lachen.  
Pesten is niet om te lachen en gebeurt vaak als de juf of meester het niet ziet  
5) Ben je boos en je schopt of slaat iemand? Als je buiten bent moet je naar binnen, ben je binnen moet je 
schrijven. Bij de tweede keer bellen we je ouders. 
6) Ruzie?  
Stap 1:  Zeg tegen de ander dat je het niet leuk vindt en vraag hem/haar ermee te stoppen.  
Stap 2: Houdt de ander niet op? Ga dan naar een ander kind en vraag om te helpen.  
Stap 3: Lukt dat niet of de ander houdt nog niet op: ga naar juf of meester 
7)Juf of meester kunnen je helpen als je vertelt wat er is gebeurd. Als je niks zegt, kunnen ze niet helpen. 
8) Behandel de spullen van een ander en van school net zoals die van jezelf. 
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1. Ik wil dat je hier (precies benoemen wat je bedoelt) stopt, of ik vind het vervelend dat je dit (schelden, achterna roepen, 

slaan enz.) doet, stop ermee. (Evt: wil je er niet mee stoppen? Meen je dat?)  

2. Zoek het uit. Hier heb ik geen zin in. Je haalt je schouders op en gaat iets gezelligs doen. Je blijft rustig, je blijft eigen baas 

(je laat je niet bepalen door een vervelend persoon) je doet als de witte pet.  

3. Ga weg bij vervelend gedoe. Zoek een maatje, doe iets gezelligs, maakt een kletspraatje met iemand anders. Op die manier 

kom je meestal van pesters af.  

4. Zorg ervoor dat jezelf geen benzine geeft. Ga je reageren dan wordt het alleen maar erger. 

5. Stopt het niet? Ga naar de juf of meester. 

 

STAP 2:  
Indien dit niet gebeurt, gaat het kind 
naar een maatje en vraagt: zullen we 
wat anders gaan doen? 
Hij/zij gaat weg bij het nare gedrag. 
.  
 
 
 
 
 

In de Kanjertraining wordt expliciet geoefend in rollenspelen hoe je kunt reageren op vervelend gedrag. Dit gebeurt met 
gedragsrollen met behulp van verschillende petten.  
Kinderen leren rechtop te staan, de ander aan te kijken en te zeggen: “Ik vind dit vervelend, wil je ermee stoppen?” 
Vervolgens lopen ze naar een andere leerling die ze kunnen vertrouwen (een “maatje”, een “buddy”). Daar gaat de leerling 
niet zeuren, maar gaat samen met de buddy/ het maatje iets anders doen. Als het op deze manier niet oplost, dan gaat de 
leerling samen met zijn maatje naar de juf of meester. Tijdens dit rollenspel hebben medeklasgenoten de neiging om te 
giechelen om het grensoverschrijdend gedrag van de uitdager. Aan deze leerlingen wordt duidelijk gemaakt dat dit 
giechelgedrag het pestgedrag van de uitdager versterkt. Ze geven als het ware “benzine” aan een vervelend lopend 
motortje. De leerlingen leren geen voeding (benzine) meer te geven aan vervelend gedrag. Zo oefent niet alleen de gepeste, 
maar ook de omstander. 

 

STAP 3:  
Als het pesten of vervelende gedrag niet stopt, of iets anders met een maatje doen is niet gelukt, dan wordt het 
gemeld (door leerling of medeleerling) aan de  leerkracht. 
 

STAP 4: 
De leerkracht brengt de partijen bij elkaar voor een verhelderingsgesprek en probeert samen met hen de ruzie of 
pesterijen op te lossen en (nieuwe) afspraken te maken. 
De leerkracht spreekt eerst met de gepeste. Hij/zij geeft complimenten dat het kind er iets over zegt. Geeft begrip en 
vraagt of het mag helpen om het op te lossen. 
Vervolgens vraagt de leeracht de pester om hulp. Hij schets het probleem en vraagt of het de bedoeling was om te 
kwetsen. Zo niet, dan gaat de leerkracht samen met de leerling op zoek om het “goed” te maken. De acties houden 
meer in dan alleen ”sorry” zeggen. De leerkracht geeft complimenten aan de pester dat ie zo zijn best doet. 
Vervolgens wordt het vervolggedrag door beide leerlingen met regelmaat teruggekoppeld aan de leerkracht.. 
 
Indien de pester niet meewerkt wordt hij/zij keihard op gedrag aangesproken. Ouders worden hierin betrokken en 
worden  om hulp gevraagd. 
Leerkracht spreekt opnieuw met de leerling: “Ik heb gehoord dat je dat of dat hebt gedaan? Klopt dat?”  

De school heeft als uitgangspunt dat kinderen zich niet willen misdragen. Maar het kan misgaan. Dat is niet erg. Het 
zijn leermomenten. “Hoe ga je het de volgende keer doen! Hoe herstel je de emotionele en/of materiële schade. 
Kunnen we op deze manier weer verder met elkaar?”  
 

 
 
 



 

Voorkomen en aanpak pesten CBS de Ark 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reactie van de leerkracht op excuus van kinderen voor hun wangedrag.  
Reactie kind: Maar hij/zij daagt mij uit!  
JUF/meester: Je laat je uitdagen en opjutten. Doe alsof de opjutter een radio is. Je hoort het wel, maar luistert niet.  
 
 
Reactie kind Ik deed het wel, maar hij/zij vertelde niet dat ik moest stoppen. 
JUF/meester: Je moet rekening leren houden met gevoelens van een ander. Als iemand niet blij kijkt, dan moet jij je afvragen of 
het wel leuk is wat jij allemaal doet. 
 
Reactie kind: Maar hij/zij deed het ook bij mij.   
JUF/meester: Natuurlijk hoef jij het niet over je kant te laten gaan. Maar dan ZEG je er iets van. Je gaat niet schelden, zeuren, 
huilen, roddelen. En gaat het door? Dan haal jij je schouders op en denkt: jammer dan. Je stapt naar je maatje. Wordt het heel 
erg? Dan stap je naar de juf of meester. En die weten van wanten. Daar mag je op vertrouwen. 
 
Reactie kind: Ik deed het wel, maar ik deed het niet alleen. Waarom moet u mij weer hebben? 
JUF/meester: Ik ben niet van plan om slecht over je te denken. Maar ik ben ook een soort scheidsrechter waar je de discussie 
niet mee aangaat. Anders gezegd: als je iets doet wat niet helemaal de bedoeling is en ik zie dat, dan ga je daarover met mij 
niet in discussie.  

 

STAP 5:  
Bij herhaling van pesterijen / ruzies tussen dezelfde leerlingen volgen consequenties. 
Vanaf deze stap registratie, d.m.v. een kort verslagje in Parnassys (=leerling-administratie-systeem).  
 
Bij herhaaldelijke ruzie/ pestgedrag (bijvoorbeeld onderhuids pesten) neemt de leerkracht duidelijk stelling en houdt 
een duidelijk gesprek met de leerling die pest /ruzie maakt. De fases van consequenties treden nu in werking. 
De naam van de ruziemaker/ pester wordt in Parnassys genoteerd. Bij iedere melding in Parnassys omschrijft de 
leerkracht ‘de toedracht’. Bij de derde melding in Parnassys worden de ouders op de hoogte gebracht van het ruzie-
pestgedrag. Leerkracht(en) en ouders proberen in goed overleg samen te werken aan een bevredigende oplossing. 
 

Schoppen en slaan 
Vanaf de derde melding worden de ouders gebeld. Behalve in het geval van schoppen en slaan. Daar hebben we 
maar twee stappen. 
1) Degene die schopt of slaat direct naar binnen (als de persoon al binnen is: schrijfopdracht) 
2) Bij de tweede en volgende keren schoppen en slaan: ouders bellen en overleggen over aanpak. 
  
De leerkracht biedt altijd hulp aan de gepeste en begeleidt de pester, indien nodig in overleg met de ouders en/of 
externe deskundigen. 
 
Voorbeeld: De leerkracht gaat ervan uit dat mensen, dus ook kinderen, elkaar niet dwars willen zitten. Kinderen hebben niet de 
bedoeling om vervelend te doen. In een conflict wordt daarom gevraagd naar bedoelingen van het kind. “Is het jouw bedoeling 
om mij zo boos te maken? Is het niet jouw bedoeling? Doe dan anders. Is het wel jouw bedoeling, dan doe je het goed, maar 
dan heb je nu een probleem, want ik sta niet toe dat jij verder gaat op deze manier.”  
Een voorbeeld:  
Een jongen wordt dag in dag uit gepest door een vijftal klasgenoten. Vraag aan dit vijftal: “Is het jullie bedoeling om deze 
jongen zo te treiteren dat hij bang wordt en nauwelijks nog naar school durft?”  
“Nee, het is niet mijn bedoeling.” Leerkracht: “ …. Fijn, hoe ga je het nu oplossen met deze jongen?” Een andere leerling zegt 
echter: “Ja, het is wel mijn bedoeling hem te treiteren, zodat hij bang wordt.” Leerkracht: “Daar ben je dan in geslaagd. Maar 
het kan niet. Ik geef je bedenktijd. Want ik begrijp nu dat jij de bedoeling hebt om deze leerling te treiteren?” 
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“Ja, dat is mijn bedoeling.” Leerkracht: “Je gaat rustig nadenken over je antwoord. Misschien heb je een bijzondere 
reden. Misschien vind je het nodig om stoer te doen op dit moment. Na schooltijd kom je even bij me (of blijf even na)”. 
Leerling krijgt bedenktijd. Leerkracht: “Je hebt kunnen nadenken. Wat ben jij van plan hier op school, is het nog steeds jouw 
bedoeling om deze jongen dwars te zitten? Is daar misschien een reden voor om dat zo op die manier aan te pakken?”  
Leerling: “Hij is gewoon stom.” Leerkracht: “Wat voor stoms doet hij dan. Kan hij daar iets aan veranderen? Of is het gewoon 
jouw bedoeling om hem dwars te zitten? Leerling reageert door te zeggen: “Nee, het is eigenlijk niet mijn bedoeling om te 
treiteren.” Leerkracht: “Gelukkig. Wat ga jij nu bij jezelf veranderen? En hoe herstel je het verdriet dat je hebt aangericht?” 
Leerling houdt voet bij stuk. “Ja, het is mijn bedoeling. Want hij is stom.” Leerkracht: “Jammer, ik bel nu je ouders op om te 
vragen of ze hier willen komen. Dan herhaal je hetgeen je tegen mij zegt, in aanwezigheid van je ouders.” Het hangt van het 

gesprek af met je ouders of je de klas nog in kunt komen.  
Actie die nu moet worden ondernomen:  
Contact opnemen met de directeur of IB-er, deze kan vanuit “de lijn” (=hiërarchie) ondersteunen en bijstaan.  
Contact opnemen met de ouder(s) van dit kind. Proberen ter plekke telefonisch of door middel van directe afspraak met de 
ouders te overleggen hoe nu verder te handelen. In contact met de ouders wordt verteld wat het probleem is en wat de 
bedoeling van hun kind lijkt te zijn. Aan de ouders wordt nadrukkelijk gevraagd of zij de bedoeling van hun kind (Ja of Nee), 
ondersteunen. Zie verder consequenties  
Zolang de ouders niet op school zijn geweest wordt de leerling de toegang tot de klas ontzegd. Dat kan bijvoorbeeld in een 
opvangklas, of iets dergelijks. Kern van deze laatste aanpak is de banden van deze leerling doorsnijden met de klasgenoten, 
zodat niet kan worden gemanipuleerd door deze leerling.  
 

Als de ouders ingeschakeld (kan door bellen) worden treden ook consequenties voor de 
leerling in werking: 
 Een of meerdere pauzes binnen blijven 

 Nablijven tot alle kinderen naar huis vertrokken zijn 

 Een schriftelijke opdracht zoals een stelopdracht over de toedracht en zijn of haar rol in het pestprobleem 

 Door gesprek: bewustwording voor wat hij met het gepeste kind uithaalt 

 Afspraken maken met de pester over gedragsveranderingen. De naleving van deze afspraken komen aan het 
einde van iedere week (voor een periode) in een kort gesprek aan de orde. 

 

De aanpak helpt niet: 
 Een tweede gesprek met de ouders, op school,  De medewerking van de ouders wordt nadrukkelijk gevraagd om 

een einde aan het probleem te maken. De school heeft alle activiteiten vastgelegd in Parnassys en de school 
heeft al het mogelijke gedaan om een einde te maken aan het pestprobleem. 

 Bij aanhoudend pestgedrag kan deskundige hulp worden ingeschakeld zoals de kindercoach, de schoolarts van 
de GGD of schoolmaatschappelijk werk. 

 Bij aanhoudend pestgedrag kan er voor gekozen worden om een leerling tijdelijk in een andere groep te 
plaatsen, binnen de school. Ook het (tijdelijk) plaatsen op een andere school behoort tot de mogelijkheden. 

 In extreme gevallen kan een leerling geschorst of verwijderd worden.  (zie hoofdstuk aanname en/of 
verwijdering van leerlingen in schoolgids) 

 

  Begeleiding van de gepeste leerling 
  Medeleven tonen en luisteren en vragen: hoe en door wie wordt er gepest 

 Nagaan hoe de leerling zelf reageert, wat doet hij/zij voor tijdens en na het Pesten 

 Huilen of heel boos worden is juist vaak een reactie die een pester wil uitlokken. De leerling in laten zien dat je op een 
andere manier kunt reageren. 

 Zoeken en oefenen van een andere reactie bijvoorbeeld je niet afzonderen 

 Het gepeste kind in laten zien waarom een kind pest. 

 Nagaan welke oplossing het kind zelf wil 

 Sterke kanten van de leerling benadrukken 

 Belonen (schouderklopje) als de leerling zich anders/beter opstelt 

 Praten met de ouders van de gepeste leerling en de ouders van de pester(s) 

 Het gepeste kind niet overbeschermen bijvoorbeeld naar school brengen of ‘ik zal het de pesters wel eens gaan vertellen’. 
Hiermee plaats je het gepeste kind juist in een uitzonderingspositie waardoor het pesten zelfs nog toe kan nemen. 

  

Begeleiding van de pester 
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 Praten; zoeken naar de reden van het ruzie maken/ pesten (baas willen zijn, jaloezie, verveling, buitengesloten voelen) 

 Laten inzien wat het effect van zijn/ haar gedrag is voor de gepeste. 

 Excuses aan laten bieden 

 In laten zien welke sterke (leuke) kanten de gepeste heeft 

 Pesten is verboden in en om de school: wij houden ons aan deze regel; straffen als het kind wel pest – belonen 
(schouderklopje) als kind zich aan de regels houdt. 

 Kind leren niet meteen kwaad te reageren, leren beheersen, de ‘stop-eerst-nadenken-houding’ of een andere manier van 
gedrag aanleren. 

 Contact tussen ouders en school; elkaar informeren en overleggen. Inleven in het kind; wat is de oorzaak van het pesten? * 

 Zoeken van een sport of club; waar het kind kan ervaren dat contact met andere kinderen wel leuk kan zijn.  

 Inschakelen hulp; sociale vaardigheidstrainingen ; Jeugdgezondheidzorg; huisarts; GGD 

  
 * Oorzaken van pestgedrag kunnen zijn: 

 Een problematische thuissituatie 

 Voortdurend gevoel van anonimiteit (buitengesloten voelen) 

 Voortdurend in een niet-passende rol worden gedrukt  

 Voortdurend met elkaar de competitie aan gaan 

 Een voortdurende strijd om macht in de klas of in de buurt 
 

ADVIEZEN aan de OUDERS van onze school: 
  

Ouders van gepeste kinderen: 
 Houd de communicatie met uw kind open, blijf in gesprek met uw kind.  

 Als pesten niet op school gebeurt, maar op straat, probeert u contact op te nemen metde ouders van de pester(s) om het 
probleem bespreekbaar te maken. 

 Pesten op school kunt u het beste direct met de leerkracht bespreken 

 Door positieve stimulering en zgn. schouderklopjes kan het zelfrespect vergroot worden of weer terug komen. 

 Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport  

 Steun uw kind in het idee dat er een einde aan het pesten komt 

  

Ouders van pesters: 
 Neem het probleem van uw kind serieus 

 Raak niet in paniek: elk kind loopt kans pester te worden 

 Probeer achter de mogelijke oorzaak te komen  
 Ik vraag mij af:  

 Voelt mijn kind zich veilig thuis?  
 Voelt mijn kind zich veilig op school?  
 Pest mijn kind uit stoerheid of uit gewoonte?  
  Pest mijn kind omdat het denkt dat het  zo hoort?  
 Pest mijn kind omdat het bij de groep wil horen?  
 Welke t.v.-programma’s kijkt mijn kind allemaal?  
 Wat doet mijn kind allemaal op internet?  
 Weet mijn kind wel wat het doet, wat het aanricht?  

 Maak uw kind gevoelig voor wat het  anderen aandoet 

 Besteed extra aandacht aan uw kind 

 Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport 

 Corrigeer ongewenst gedrag en benoem het goede gedrag van uw kind 

 Maak uw kind duidelijk dat u achter de beslissing van school staat 

  

Alle ouders: 
 Neem de ouders van het gepeste kind serieus 

 Stimuleer uw kind om op een goede manier met andere kinderen om te gaan 

 Corrigeer uw kind bij ongewenst gedrag en benoem goed gedrag. 
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 Geef zelf het goede voorbeeld 

 Leer uw kind voor anderen op te komen. 

 Leer uw kind voor zichzelf op te komen 

 U spreekt in positieve zin over andermans opvoeding en andermans kind. Dat doet de school ook over u 
en uw kind. Kunt u dat niet, dan houdt u uw mond. Meent u toch het recht te hebben kwaad te spreken 
op basis van vermeend onrecht dat u is aangedaan, dan bent u waarschijnlijk de oorzaak van alle 
emotionele opwinding.  

 Als u zich zorgen maakt om het welzijn van uw kind, of het welzijn van andermans kind, dan overlegt u 
met de school. Uitgangspunt daarbij is dat u in gesprek gaat met het doel een oplossing te zoeken die 
goed is voor u en uw kind, maar ook goed is voor de andere kinderen. De school is hierin uw 
medestander.  

 Als ouder kent u het verschil tussen overleg waarin zorg wordt gedeeld/een oplossing wordt gezocht, 
en kwaadsprekerij/achterklap 

  

 Tips voor de kinderen:  

Spreek met respect over je ouders. Uiteindelijk bepalen jouw ouders wat wel en niet kan. 

Spreek met respect over je school. Uiteindelijk bepalen de leerkrachten wat wel en niet kan 

op school.   

Spreek met respect over je klasgenoten. Beheers jezelf. Blijf fatsoenlijk. Daar kom je het 

verst mee. Je juf/meester is hiervoor het aanspreekpunt als dit moeilijk voor je is.  

Spreek met respect over jezelf. Ook jij mag er zijn. Als je daaraan twijfelt, spreek dan met je 

ouders en/of je juf/meester.   

Wil ik stoer zijn?... Dan ga ik op vechtsport. 

Wil ik de baas spelen? …Ik vraag een hond.  

Verveel ik me? ... Dan verzin ik zelf een leuk plan. Ouders en leerkrachten zijn geen 

wandelende Efteling.  

Pest ik omdat ik bang ben zelf gepest te worden? … Dan stop ik daarmee!     

 

 

 

 

Ondertekening door directie:    datum:  

Naam:  

 

Ondertekening door medezeggenschapsraad:   datum:  

Naam:  

 

Ondertekening door ouderraad:    datum:  

Naam:  
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