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Voorwoord 
 
 
Onze speerpunten voor het schooljaar 2017-2018 waren gericht op het borgen van Positive Behavior 
Support, de ouder-kindgesprekken, onderzoekend leren met presentatie en de inzet van het toffe 
lokaal met programmeren, BreinPlein en techniek. Op de verschillende studiedagen is aan 
bovenstaande ambities gewerkt. 
 
Het intensieve, planmatige gebruik van het toffe lokaal heeft het leren met accenten op 
programmeren en BreinPlein een positieve stimulans gegeven. Een inspirerend hoogtepunt was het 
teambezoek aan de ICT-beurs BETT in Londen samen met het team van een collegaschool.  
 
Het was een actief jaar waardoor ons als team met plezier op wordt teruggekeken. 
 

In dit jaarverslag vindt u tevens een beschrijving van de activeiten die wij dit 
schooljaar ondernomen hebben en onze plannen voor de komende jaren. Dit 
verslag is ter goedkeuring aangeboden aan de leden van de  MR en zij zijn akkoord 
gegaan met de inhoud.  
 
 

Gitta de Regt 
Directeur 
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Inleiding 
 

Leerlingenaantal 

Wij hebben in het schooljaar 2017/2018 gewerkt met gemiddeld 175 leerlingen in 8 groepen. In 
onderstaand schema zijn de aantallen aan het einde van het schooljaar te zien: 
 
Groep 1/2 A           23 leerlingen      groepsleerkracht(en) Saskia Butter/Sonia de Waard 
Groep 1/2 B      24 leerlingen   groepsleerkracht(en) Afra Tromp/Ineke van der Busse 
Groep 3                  22 leerlingen      groepsleerkracht(en) Judith Rooker/Petra Zonneveld 
Groep 4     21 leerlingen      groepsleerkracht(en) Marjolein de Graan/Sarah  
        Apeldoorn 
Groep 5      21 leerlingen      groepsleerkracht(en)    Harold de Boer/Susan v. Rookhuijzen 
Groep 6     26 leerlingen      groepsleerkracht(en) Susanne Winter 
Groep 7     21 leerlingen      groepsleerkracht(en) Kelly Reij 
Groep 8   31 leerlingen      groepsleerkracht(en) José Helderop/Petra Zonneveld 
                                                                              
Marianne Crooy heeft, net als voorgaande jaren als intern vertrouwenspersoon, de HM Bus (Help mij 
brievenbus) onder haar verantwoordelijkheid gehad.  Leerlingen kunnen hier schriftelijk in vertrouwen 
hun hulpvraag kwijt.  
 
Het leerlingenaantal in de gemeente Bergen loopt terug. Wij verwachten daarom, net zoals in de 
afgelopen jaren, een (geleidelijke) terugloop van het aantal leerlingen op onze school. In oktober 2018 
telt de school naar verwachting 166 leerlingen. 
 

Personeel 

Gedurende dit schooljaar heeft Gitta de Regt voor het tweede 

jaar 2 dagen per week interim-werkzaamheden verricht op een 

collegaschool binnen het bestuur. Peter Müris is voor 2 dagen 

toegevoegd aan de directie van De Windhoek.  

De Interne Begeleider, Marianne Crooy, is met ingang van 11 mei 

met pensioen gegaan. José Helderop en Harold de Boer nemen 

de IB-taken over. Beide hebben zij hiervoor een opleiding gevolgd. Er zijn drie nieuwe leerkrachten 

ingestroomd: Petra Zonneveld in groep 4 en 8, Harold de Boer in groep 5 en Kelly Reij in groep 7. Deze 

collega’s zijn voor het volgend schooljaar vast benoemd op onze school. 

Christina Verstegen heeft dit schooljaar extra ondersteuning gegeven aan leerlingen. Tevens heeft zij 

regelmatig ingevallen bij ziekte van collega’s. Christina heeft volgend schooljaar een vaste plek binnen 

het team van onze school. 

Ziekteverzuim   

Het ziekteverzuimpercentage van was in 2018: 9,01%.  Dit is hoger dan het gemiddelde van Tabijn door 
een langdurig zieke collega. 
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Opbrengstgericht werken 

Jaarlijks  volgen wij als team cursussen/scholing om nieuwe 
ontwikkelingen bij te houden of ter verdieping van kennis en/of 
vaardigheden. Ieder jaar stellen wij ons doelen om het onderwijs 
en de schoolorganisatie te verbeteren. In 2017 - 2018 waren 
onze speerpunten: 
 

- Het geven van een aanzet tot onderzoekend leren, uitmondend in een presentatie 
o Er is een onderzoeksopzet voor de verschillende bouwen opgesteld. 
o In een uitprobeerperiode is er ervaring opgedaan. 
o Komend schooljaar wordt dit voortgezet. 

- Uitbreiden van ouder-kindgesprekken 
o Hiermee zijn vervolgstappen gezet in de vorm van groepsgesprekken over rekenen en 

spelling. 
- Uitbouwen en borgen van PBS (Positive Behavior Support) 

o Het team heeft het derde implementatiejaar afgerond. 
o Er is kennis genomen van het menu van consequenties. 

- Uitbreiden van het taalbeleidsplan met de onderdelen Interpunctie en grammatica 
o Dit is door tijdgebrek slechts alleen voor interpunctie gehaald.   
o Het deel grammatica wordt verzet naar volgend schooljaar. 

 
Nascholing en begeleiding team 
Studiemiddagen PBS ter uitbreiden en borging met Thea Smakman. 
  
Twee studiedagen BETT 
Op deze dagen is de BETT in Londen bezocht, waar veel inspiratie is opgedaan. Het onderzoekend leren 
in het Toffe lokaal heeft hierdoor een flinke boost gekregen.  
 
Invoering nieuwe methode begrijpend lezen “Leeslink” in de groepen  5 t/m 8 
Hierdoor is het aanbod geactualiseerd en inhoudelijk opgewaardeerd naar moderne inzichten en 
maatstaven. 
 
Inrichting en in gebruik-name  van het “toffe lokaal” 
In dit lokaal, wat extra tot onze beschikking is, zijn afgelopen jaar in geplande cycli activiteiten voor 
alle groepen gerealiseerd op het gebied van: 

- Techniek 
- Programmeren 
- BreinPlein 

 

Sociaal en emotionele ontwikkeling 

Om goed te presteren is een veilige, positieve leeromgeving een 

basisvoorwaarde. Onze school is een school waar iedereen zich veilig kan 

voelen. Om dit vast te houden werken wij aan School Wide Positive 

Behavior Support (afgekort PBS). Dit is een schoolbrede aanpak voor het 

bevorderen van gewenst gedrag van leerlingen. 

Het PBS-team bestaat uit een leerkracht uit de onderbouw, een leerkracht uit de bovenbouw, een 
ouder, de IB-er en de directeur. Dit team heeft onder leiding van een PBS-coach de implementatie 
begeleid. Er is per ruimte een kalenderblad waarop de positief geformuleerde gedragsverwachtingen 
voor de betreffende ruimte zijn beschreven.  Bij deze gedragsverwachtingen horen lessen. Belangrijk 
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bij PBS is dat positief gedrag beloond wordt. Naast PBS is er voor een bredere aanpak van de sociaal-
emotionele ontwikkeling gestart met de methode Kwink. Dit blijkt een goede aanvulling op PBS. 
 

ICT beleid  

Het programmeren is vast ingeroosterd dit schooljaar. Alle groepen hebben twee keer een blok 
programmeren van drie weken gevolgd. Hierbij zijn verschillende onderdelen ingezet als Beebots, 
Osmo, Lego WeDo, Sphero en Micro:bits. Na afloop van deze twee periodes zijn alle 
programmeeronderdelen de klassen in gegaan waar zij verder nog ingezet worden in de eigen groep. 
Groep 1/2 werkt met de Beebots in de klas, groep 3 met Osmo, groep 4/5 met Sphero en Lego Wedo, 
groep 6/7 met Dash & Dot en Lego Mindstorms en groep 8 met Micro:bits en Makey Makey.  

  
Bij het vervangen van iPads is de keuze gemaakt om 
groep 7 en 8 voortaan met Chromebooks te laten 
werken. Deze zijn in maart geleverd en uitgedeeld 
aan de huidige groepen 6 en 7. Daarbij zijn zij gelijk 
gestart met een typecursus die deels op school en 
deels thuis (als huiswerk) wordt aangeboden via 
www.ticken.nl. Voortaan zal elke nieuwe groep 7 
starten met deze typecursus op het moment dat zij 
overstappen van iPad naar Chromebook.  
  

Dit schooljaar zijn de laatste twee Prowiseborden uitgeleverd; voor groep 5 en groep 8. Nu is er in 
groep 3 t/m groep 8 in elk klaslokaal een Prowisebord. De ICT-coördinator gaat een training volgen om 
de collega’s hierbij te kunnen ondersteunen. De ICT-coördinator is bij de netwerkbijeenkomsten ICT 
geweest. Hierbij is ook de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) regelmatig onderwerp 
van gesprek geweest. Robin Smorenberg (ICT-consultent Tabijn) is dit schooljaar bij een 
teamvergadering aanwezig geweest om het team hierover te informeren.  
 

Cultuureducatie 

In het schooljaar 2017-2018  is er speciaal gewerkt in de discipline beeldende vorming. De 
cultuurcoaches Tara Thelen en Marie Chantal Hoppenbrouwers  hebben in drie periodes zowel tijdens 
als na schooltijd diverse lessen verzorgd. De naschoolse lessen konden gelukkig weer op school 
plaatsvinden, waardoor de deelname weer sterk toenam. Daarnaast werd ook gebruik gemaakt van 
aanbod via  Cultuur Primair. 
 
Jeugdliteratuur is elk jaar een vaste waarde, o.a. in de Kinderboekenweek, tijdens de nationale 
Voorleesdagen  en natuurlijk wekelijks tijdens diverse bibliotheekactiviteiten. 
 
Voor wat betreft erfgoededucatie was er sprake van een pauzejaar. In het volgende schooljaar staat 
het leven in de periode rond het Oerij weer centraal. 
We werken m.b.t. erfgoededucatie projectmatig in een meerjarige cyclus, zodat de kinderen 
tweemaal, zowel in de onderbouw als de bovenbouw, in aanraking komen met de volgende drie 
kenmerkende periodes in onze regio: 
 
- Het leven rond het Oerij ( Hilde) 
- De Abdij en het Slot op de Hoef ( ridders en monniken) 
- De Gouden Eeuw: kunst en wetenschap en VOC ( Nicolaes  Witsen) 
 
Hierbij maken we gebruik van de expertise van instellingen als o.a: 
Huis van Hilde, Regionaal Archief, West-Fries museum, VOC- schip 
de Halve Maen, het  Stedelijk museum Alkmaar, huize Nijenburgh, 
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de Abdij van Egmond, ruïne van het Slot op de Hoef,  Slotkapel, Stichting Tijdgeest, poppentheater 
Belletje Sterk en diverse historici en kunstenaars.  
                                        
                                       

Hoe hebben wij onze missie en visie in 2017-2018 vormgegeven? 
Op koers met De Windhoek 
De kansrijke omgeving in ons onderwijs geven wij onder andere vorm door ons te houden aan vier 
uitgangspunten die wij hebben gekoppeld aan de vier windrichtingen: 
 
N(oord) Naast en met elkaar 
O(ost)   Open en betrokken 
Z(uid)   Zelfstandig en zelfbewust 
W(est)   Wereldwijs 
 
 
N(oord) Naast en met elkaar 
We geven elkaar een goed gevoel  
Dit is het belangrijkste uitgangspunt voor alle activiteiten op onze school. Op De Windhoek gaan we 
respectvol met elkaar om. Binnen de vertrouwde en veilige omgeving van De Windhoek kunnen 
kinderen zichzelf ontwikkelen en groeien. De nadruk ligt  hierbij op samen leren, samen werken en 
samen plezier hebben. Daarnaast zijn een goede informatievoorziening en een open communicatie  
belangrijke bouwstenen voor een goede relatie met onze leerlingen, de ouders en andere 
betrokkenen. Elkaar een goed gevoel geven was ook het thema van de leerlingenraad. Zij hebben 
activiteiten geïnitieerd waarbij een bovenbouw groep samenwerkt en samenspeelt met een 
onderbouwgroep. 
 
Wij hebben dit onder andere vormgegeven door: 

- Het schooljaar te laten beginnen met in iedere groep de eerste weken extra aandacht voor 
onze schoolregels.  

- De leerlingen samen te laten tutorlezen. 
- De doelen waaraan wij werken te vermelden op Social Schools. Mede hierdoor verwachten 

wij de betrokkenheid van ouders bij het leerproces van de leerlingen te vergroten. 
- Ouders goed te informeren over de ontwikkelingen op school via Social Schools. 
- Groepsoverstijgende activiteiten zoals podiummiddagen, de opening van de 

Kinderboekenweek en het grote schoolthema. 
- Inzet methode sociaal-emotionele ontwikkeling Kwink. 
- Het vieren van koningsdag met de hele school op het veld van Adelbert. 

 
O(ost)   Open en betrokken 
School midden in het dorp 
De Windhoek staat midden in de samenleving. We hechten aan een  goede 
relatie met de ouders en overige bewoners. We laten onze leerlingen o.a. 
kennis nemen van de eigen directe omgeving in en om de dorpskern. Daar 
horen uitstapjes in de natuur bij en bezoeken aan musea, muziek- en 
theatervoorstellingen en andere culturele manifestaties.  Wij willen een 
echte dorpsschool zijn. 
 
Wij hebben dit onder andere vormgegeven door: 

- De kerstviering in de kerk 
- Excursie groep 1-2 naar lammetjes-boerderij 
- Natuurexcursies Strand en Duin 
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- Naschoolse acvtiviteiten 
- Betrokkenheid van groep 7 bij de dodenherdenking op 4 mei 
- De kinderkleding- en speelgoedbeurs georganiseerd door een groep enthousiaste ouders 
- Samenwerking met Joeb o.a. door het kennisgeven van activiteiten via Social Schools 
- Schooltuintjes groep 6 en de zorg voor omgeving en schoolplein 

                                        
Z(uid)   Zelfstandig en zelfbewust 
Elk kind zijn eigen richting 
We streven ernaar om elk kind een solide basis mee te geven voor zijn/haar verdere leven. De 
leerlingen worden in de lessen elk op hun eigen niveau uitgedaagd. Omdat wij samen met de leerlingen 
hoge doelen stellen maken wij ze medeverantwoordelijk voor hun leerresultaten. We zien graag dat 
kinderen opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste individuen die hun plek in de maatschappij kunnen 
innemen.  
 
Wij hebben het onder andere vormgegeven door: 

- De borging van het Schoolwide Positief Behavior Support. De schoolbrede uitgangspunten 
steunen de leerlingen in hun zelfvertrouwen. 

- De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 uit te nodigen bij de gesprekken over hun 
leervorderingen. 

- In de leerlingenraad klassenvertegenwoordigers hun mening te laten geven over zaken die 
voor hen belangrijk zijn. Dit heeft geresulteerd in de keuze voor een goed doel (WNF) en een 
participatiemiddag waarin activiteiten in klassendoorbrekende groepen uitgevoerd zijn. 

- Het overgaan van een plusklas naar een structureel aanbod voor de meerbegaafde leerlingen 
binnen de groep. 

- Podiumoptredens. 
 
W(est)   Wereldwijs 
De wereld in de school 
Onderwijs stopt niet bij de schooldeuren. Wij spelen in op actualiteiten en met behulp van de 
moderne computertechnologie halen we ook verre werelddelen in huis. 
 
Wij hebben dit onder andere vormgegeven door: 

- Het werken met Leeslink voor begrijpend lezen. Deze methode sluit aan bij de actualiteit. 
- Deelname aan de Week van de Mediawijsheid 
- Uitstapjes buiten het dorp zoals naar de schaatsbaan 
- Schoolkamp groep 8 naar Ameland 

 
 

Kwaliteitszorg 
 

Leeropbrengsten  

De leeropbrengsten voor de cognitieve vakken geven wij hieronder weer in de Cito toetsresultaten. 
 
De Centrale eindtoets 
De Centrale Eindtoets werkt met standaardscores. Een kind kan een score halen tussen 500 en 550. 
De gemiddelde score van de kinderen in onze groep acht was dit jaar 536,5. Dit was boven het landelijk 
gemiddelde van 534,9. Alle kinderen hebben meegedaan aan de eindtoets. Doordat de Centrale  
eindtoets in april wordt afgenomen is het schooladvies bepalend geworden voor de plaatsing van onze 
groep 8 leerlingen in het voortgezet onderwijs. Wij vinden dit een goede ontwikkeling. Want hoewel 
de Cito eindtoetsscore dikwijls overeenkomt met ons leerlingvolgsysteem, is de uitslag van deze toets 



8 
Jaarverslag  2017 – 2018   De Windhoek, Herenweg 72A, 1935AG Egmond-Binnen 

 

niet doorslaggevend. Bij een Cito eindtoets-resultaat  dat hoger uitvalt dan het gegeven schooladvies, 
kan de school het advies bijstellen.  
 

Het EWS systeem 
Om de resultaten van onze leerlingen gedurende hun hele basisschoolloopbaan goed in beeld te 
hebben, maken wij Tabijnbreed gebruik van het Early Warning Systeem. Door het hanteren van dit 
meetsysteem hebben wij een goed beeld van de tussenresultaten van onze leerlingen op individueel 
en op schoolniveau. Het gaat hierbij om de tussenresultaten van technisch lezen, begrijpend lezen, 
rekenen en spelling.  Dit jaar hebben we voor het eerst geëxperimenteerd met een ander format. 
Hierbij staat het EWS op groepsniveau meer centraal, met daarnaast een totaaloverzicht van de school. 
De groepsplannen zijn in dit format opgenomen. Dit zorgt voor een beter overzicht. We zetten dit 
experiment voort, waarbij aanpassing en bijstelling mogelijk blijft.  
Wij streven ernaar om voldoende te scoren op alle onderdelen. Dit schooljaar is dit op bijna alle 
gebieden gehaald. Door het werken op drie niveaus binnen de groepen ondersteunen wij de leerlingen 
op eigen niveau. Om het algehele niveau van de leeropbrengsten omhoog te krijgen, stellen wij hoge 
doelen voor onze leerlingen. Dit vraagt goed onderwijs. Het optimaliseren van de 
leerkrachtvaardigheden blijft dus de komende jaren één van onze speerpunten.  
 

 

 

 

 

 

 

Inspectiebezoek  

In 2016  heeft de inspectie De Windhoek bezocht. De conclusie van het bezoek was dat De Windhoek 
haar kwaliteit op orde heeft. De inspectie handhaaft dan ook het basis-arrangement. Op 24 mei van 
die schooljaar heeft de inspectie onze school bezocht in het kader van een steekproef rekenonderzoek. 
De resultaten hiervan worden onderdeel van de resultaten van 200 bezochte scholen. In “De staat van 
het onderwijs” wordt het onderzoek gerapporteerd. De bezoekende inspecteur complimenteerde ons 
met de ingeslagen weg op het gebied van de schoolontwikkeling. 
 
 

Personele ontwikkeling 
 

Teamscholingsactiviteiten en individuele scholing 

Het team heeft op verschillende gebieden hun kennis uitgebreid en geschoold: 
- 2 teambijeenkomst o.l.v. Thea Smakman over PBS. 
- De leerkrachten bezochten netwerkbijeenkomsten van Tabijn. 
- De BHV-ers  volgden een herhalingsbijeenkomst bedrijfshulpverlening. 
- De IB-er bezocht de IB-bijeenkomsten van Tabijn waarbij aandacht is 

voor alle huidige ontwikkelingen op zorggebied. 
- De adjunct-directeur bezocht de bijeenkomsten van het adjunct-netwerk. 
- De ICT-er bezocht de ICT-bijeenkomsten van Tabijn, waarin aandacht is voor alle huidige 

ontwikkelingen op ICT gebied. 
- De leerkrachten van de groepen 1/2A, 1/2B en 6 hebben de cursus “Met Sprongen Vooruit” 

gevolgd. 
- Eén leerkracht heeft het tweede jaar van de IB-opleiding gevolgd. 
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- Eén leerkracht is gestart met de gym-opleiding. 
- Eén leerkracht heeft het tweede jaar van de gym-opleiding gevolgd.  
- Het team nam deel aan de op ICT gerichte studiereis naar The Bett in Londen. 
- De adjunct-directeur heeft de cursus “Kindgesprekken” gevolgd. 
- De directeur nam deel aan de studie tweedaagse van Tabijn. 
- De directeur heeft de opleiding “Interim Management” afgerond. 
- De directeur maakt deel uit van het directeurenberaad en is lid van de commissie taakbeleid 

en flexpool. 

   

Beheer en Organisatie 

 

Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouderleden en drie teamleden. De MR is het afgelopen jaar 
6 keer bijeen gekomen. Het jaarverslag van de MR is omstreeks november 2018 te vinden op de 
website.   
 

Ouderraad 

De ouderraad bestaat uit 11 leden. Zij hebben dit schooljaar veel ondersteunende activiteiten 
ondernomen, zoals: sinterklaasviering, kerstviering, schoolfotograaf en het afscheidsboek voor de 
leerlingen van groep 8. In oktober is voor de zesde keer de kinderkleding- en speelgoedbeurs door een 
groep ouders georganiseerd. Net zoals vorig jaar vond deze plaats in de school en het was wederom 
een succes.  
  

Steunstichting 

De steunstichting van onze school heeft de ouderbijdrage geïnd en beheerd. De vrijwillige bijdrage is 
dit jaar o.a. besteed aan de volgende activiteiten: Sinterklaas, Kerst, carnaval, sportdag, schoolreisjes 
en excursies. 
 

Huisvesting 

De onderhoudsdienst heeft gedurende dit schooljaar weer verschillende klussen voor ons opgeknapt. 

 

Schooltuin en speelbos 

Voor het onderhoud van de siertuin hebben leerlingen en ouders de verantwoordelijkheid gezamenlijk 
op zich genomen. Hierdoor ziet de tuin er altijd verzorgd uit. Groep 6 heeft onder leiding van Biobus 
het schooltuinproject gedaan. 
 
 

Tevredenheidspeiling 
 

In januari van dit schooljaar is er een tevredenheidpeiling gehouden onder ouders, leerlingen en 

leerkrachten van alle scholen van Tabijn. De ouders gaven onze school een 7,5, de leerlingen een 8,2 

en de leerkrachten een 8,5 

In onderstaande schema’s zijn uit dit onderzoek de pluspunten en de kritiekpunten af te lezen. Op de 

kritiekpunten is inmiddels een plan van aanpak geschreven. Dit is tot stand gekomen na gesprekken 

met de medezeggenschapsraad en met een ouderpanel. 
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Ouders: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



11 
Jaarverslag  2017 – 2018   De Windhoek, Herenweg 72A, 1935AG Egmond-Binnen 

 

Leerlingen: 
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Leerkrachten: 
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Ambities  schooljaar 2018 – 2019 
 

Het strategisch beleidsplan van Tabijn kent 6 hoofddoelen. 

Vanuit deze hoofddoelen hebben wij de volgende ambities 

afgeleid: 

- Het Taalbeleidsplan wordt uitgebreid met het onderdeel 

grammatica. 

- Het onderdeel Leesvaardigheid/Technisch lezen wordt geborgd. 

- Voor het werken aan een veilige, positieve leeromgeving gaan wij verder met het werken met 

Schoolwide Positive Behavior Support. Wij richten wij ons op het borgen van de afgesproken 

gedragsregels en verkennen het menu van consequenties. 

- Het inzetten van coöperatieve werkvormen bij de instructiefasen wordt geborgd en 

onderhouden. 

- We voeren een nieuwe methode in voor Aardrijkskunde in. 

- We voeren de vernieuwde methode Kleuterplein in de groepen 1/2 in. 

- We bouwen het ontwikkelen van een leerlijn Presenteren in relatie tot onderzoekend leren uit 

met de opgedane ervaring van de uitprobeerfase van dit schooljaar. De onderzoeksopzet zal 

worden geëvalueerd en waar nodig worden bijgesteld. 

- We gaan verder op de ingeslagen weg met betrekking tot kindgesprekken en volgen hierin de 

ontwikkelingen van de werkroep binnen Tabijn. 

- We zetten de implementatie van  de opgedane kennis m.b.t. meer- en hoogbegaafden voort. 

Ook komend jaar zal dit  binnen de eigen klas worden gerealiseerd. 

- We continueren de inzet van lessen programmeren, techniek en BreinPlein voor de hele 

school.    

- We oriënteren ons op het werken met het digitale leerlingportfolio in Social Schools. 

- We schrijven een nieuw schoolplan voor de periode 2019-2023 gerelateerd aan het nieuwe 

strategisch beleidsplan van Tabijn.           
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