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Inleiding 
 

Missie 
Op de Triangel geven we onderwijs vorm vanuit ons christelijk geloof. We zien kinderen als unieke schepselen van God met hun eigen gaven en talenten. We 
willen een school zijn voor al deze kinderen en bieden daarom passend onderwijs voor ieder kind. Hierbij gaan we uit van ‘inclusief waar mogelijk, passend 
waar nodig’. We begeleiden kinderen in hun persoonlijke ontwikkeling en rusten hen toe voor hun plek in de maatschappij. Hierbij streven we naar een goede 
relatie tussen ouder, kind en school.  
We werken dagelijks hard aan de ontwikkeling van alle kinderen op onze school en willen dat de kinderen een realistisch positief zelfbeeld ontwikkelen en 
inzicht hebben in hun eigen vaardigheden en ontwikkeling. Met behulp van Positive Behaviour Support (PBS) creëren we een veilige omgeving voor de 
kinderen. Respect, veiligheid en verantwoordelijkheid staan hierbij centraal. Bij de hoofdvakken werken we gedifferentieerd naar niveau en tempo. Hierin 
volgen we de leerlingen systematisch.  
 

Visie 
In 2022 bieden wij gepersonaliseerd onderwijs waarbij ieder kind (in overleg met de leerkracht) met behulp van ICT en een portfolio zijn eigen leerproces op 
de hoofdvakken kan vormgeven.  
Ook voor het ontwikkelen van andere talenten van de leerlingen hebben we een goed georganiseerd aanbod. Iedere leerling heeft een lerende houding 
ontwikkeld waarbinnen zij kritisch kijken naar alles wat om hen heen gebeurt en hen bezig houdt.  
 
Concreet betekent dit dat in 2022:  
· het eigenaarschap van het leerproces bij met name de leerling ligt.  
· de leerlingen een zelfstandige houding hebben ontwikkeld waarbinnen zij kritisch kijken en reflecteren op hun eigen werk en gedrag.  
· iedere leerling vanaf groep 1 een eigen digitale leeromgeving heeft.  
· iedere leerling vanaf groep 3 een device heeft.  
· het team een identiteitstraject heeft doorlopen en de identiteit opnieuw heeft gedefinieerd.  
· het team coachingsvaardigheden heeft ontwikkeld om de leerlingen goed te kunnen begeleiden in hun leerproces.  
· we een positief klimaat neerzetten met behulp van PBS.  
· het team structureel werkt aan het vergroten van de vakkennis.  
· binnen een bepaalde structuur door het team een professionele dialoog gevoerd wordt. 
· we volgens een beleid rondom talentontwikkeling in brede zin (tekenen, handvaardigheid, gym, techniek, etc.) werken.  
· het beleid rondom hoog- en meerbegaafdheid is geïmplementeerd.  
· we gecertificeerd kwadraatonderwijs bieden.  
· een aanbod rondom burgerschapsvorming is georganiseerd wat past bij onze identiteit.  
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DNA Triangel  
We hebben onderstaande tekst over het gereformeerd belijden vastgesteld.  
 
De Hervormde basisschool De Triangel wil zich in denken en handelen baseren op de Bijbel en het gereformeerd belijden.1 De Bijbel is het woord van God 
waarmee Hij zich aan mensen bekend maakt; het gereformeerd belijden wil de hoofdlijnen van de Bijbelse boodschap samenvatten.   
We belijden allereerst dat hemel en aarde, inclusief de mensen, door God geschapen zijn. God heeft de wereld goed geschapen, maar de zonde is in de wereld 
gekomen en heeft Gods goede schepping aangetast. Die aantasting zien we nog steeds in het leven van mensen, in het leven van dieren en in de rest van de 
schepping.   
God gaf zijn Zoon, Jezus Christus, die als verlosser voor de zonde stierf. In zijn opstanding overwon Hij zonde en dood, en opende daarmee voor iedereen die 
in Hem gelooft de weg terug naar God. Deze boodschap van de verlossing in Jezus Christus klinkt zowel in de school als in de kerk in woorden, en is in de kerk 
ook zichtbaar in de sacramenten van doop en avondmaal.  
In het leven van iedereen die gelooft worden de eerste tekenen van die verlossing zichtbaar in de vrucht van de Heilige Geest: liefde, blijdschap, vrede, geduld, 
vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Zo leeft een christen een leven van dankbaarheid voor God in de verwachting van de 
komst van Gods Koninkrijk.   
 

Ambitie Passend Onderwijs 
Als uitgangspunt hebben we dat we christelijk onderwijs willen bieden voor alle kinderen van Rouveen en omgeving. Waar mogelijk in samenwerking met het 
team van de Levensboom. We willen een brede zorgschool zijn, maar raken soms aan de grenzen van ons kunnen. In dat geval zijn we genoodzaakt een leerling 
te verwijzen naar het SBO of SO. Voor meer informatie verwijzen we naar ons School OndersteuningsProfiel. 
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Ontwikkelpunten n.a.v. analyses en evaluaties 
 

Tevredenheidspeilingen 
Vanuit de tevredenheidspeilingen zijn geen grote aandachtspunten naar voren gekomen. In onderstaand overzicht hebben we beknopt uiteengezet hoe het 
beeld is wat ouders, leerlingen en personeel schetsen vanuit de tevredenheidspeilingen die in voorjaar 2018 zijn afgenomen.  
 

Oudertevredenheidspeiling Leerlingtevredenheidspeiling Personeelstevredenheidspeiling 

Kwaliteit 
- kinderen voelen zich 
gewaardeerd door de 
leerkracht 
- er wordt voldoende 
aandacht besteed aan 
lezen, taal en rekenen 
- kinderen voelen zich 
veilig op school 
- ouders voelen zich 
welkom 
- deskundigheid van 
leerkrachten 
 
 

Aandachtspunten 
- omgang met social 
media (is al wel verbeterd 
in vergelijking met 
voorgaande jaren) 
- begeleiding van 
leerlingen met 
gedragsmoeilijkheden 
- netheid en hygiëne 
 

Kwaliteit 
- leerlingen hebben het 
naar hun zin in de groep 
- er is genoeg extra werk 
- leerlingen voelen zich 
veilig 
- leerlingen hebben 
voldoende vrienden en 
vriendinnen op school 
- leerlingen vinden het fijn 
dat ze op deze school 
zitten 
- leerlingen vinden dat ze 
veel leren op school 

Aandachtspunten 
- leerlingen leren wat ze 
gaan doen als de 
leerkracht hen niet gelijk 
kan helpen 
- bij nieuwe dingen kan 
sneller verteld worden of 
zij het goed doen 
- als er hulp nodig is 
moeten leerlingen soms 
wat langer wachten 
- netheid en hygiëne 
- eigen 
verantwoordelijkheid van 
leerlingen bij het 
leerproces; leerlingen 
meer betrekken bij het 
leerproces.  
 

Kwaliteit 
- organisatie van en 
kwaliteit van 
ontwikkelgesprekken 
- de sfeer op school in 
relatie tot welbevinden 
- de wijze waarop de 
school wordt geleid 
- betrokkenheid bij de 
school 
- didactische omgeving 
- er is veel ruimte voor 
eigen initiatief 
- bevordering zelfstandig 
werken bij leerlingen 
 

Aandachtspunten 
- netheid en hygiëne 
- aansturing van de 
leerlingondersteuning 
- elkaar aanspreken op 
afspraken en 
verantwoordelijkheden 
en psychologische 
veiligheid vergroten.  
- het blijvend doorvoeren 
van veranderingen door 
personeel 
- zichtbaarheid van de 
onderwijsvisie binnen de 
school 
- betrekken van de 
leerling bij het opstellen 
van een opp. 
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Evaluatie jaarplan 2018-2019 
Voor de tussenevaluaties van 2018-2019 en de eindevaluatie verwijzen we naar de kwartaalrapportages en bijbehorende tussenevaluaties van het jaarplan. 
Een beknopte samenvatting hebben we opgenomen in dit jaarplan:   
 
Portfolio’s  
De leerlingen en leerkrachten hebben een eigen portfolio waarmee we als doel hebben om het leren zichtbaar te maken.  
Wat we hebben bereikt dit schooljaar is het volgende: 
- Tijdens de tweedaagse hebben we elkaars portfolio bekeken en ideeën opgedaan. 
- Een voorkant van het portfolio vastgesteld. 
- Nagedacht over het waarom van leergesprekken. Verder al kort ingegaan op de inhoud van leergesprekken.  
- Een planning gemaakt voor het komende schooljaar zodat de gesprekken structureel gevoerd gaan worden.  
 
Wat we meenemen naar komend jaar: 
- Hoe nu om te gaan met de leergesprekken. We volgen een scholing rondom het voeren hiervan. 
- Beleid opstellen rondom leergesprekken 
- Doorgaande lijn in het portfolio 
- Beleid opstellen rondom het werken met een portfolio 
 
Atelier en talent-ontwikkeling 
Er is geen doorgaande lijn neergezet. Wel zullen komend schooljaar de gymlessen worden uitgebreid. Momenteel is ook de vraag of dit thema wel voldoende 
speelt binnen onze school. Het leerteam zal zich hierop bezinnen en komen met een advies richting komend jaar of dit leerteam moet worden doorgezet.  
 
Vervangen voortgezet technisch lezen en neerzetten doorgaande lijn voor leesonderwijs in de middenbouw 
Er is in groep 4 een jaar gewerkt met Karakter.  Op zich zijn we wel enthousiast en zouden we er wel mee willen werken maar of het helemaal aansluit bij wat 
wij zoeken is de vraag.  
Om hier antwoord op te krijgen zullen we in het komende schooljaar nog alleen in groep 4 blijven werken met Karakter en gaan we ons oriënteren op nog 
andere methoden. Hierbij zullen we ook het begrijpend leesonderwijs betrekken.  
 
Tegemoet komen aan het werken vanuit leerlijnen en referentieniveaus door adaptief te toetsen met het LVS. Helder inzicht in de leerresultaten van onze 
leerlingen 
Door de wijziging in Parnassys en een nieuwe afspraak binnen het team kan dit thema worden afgesloten. De teamafspraak wordt nu gehanteerd en dit kan 
goed worden meegenomen in de groepsoverzichten.  
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Vervangen methode Goed Gedaan. Methode invoeren die aansluit bij het gedachtegoed van PBS 
Kwink is in gebruik genomen in januari 2019. Aandachtspunt hierbij is een teamtraining. Deze wordt opgenomen in het jaarplan 2019-2020 
 
Kennis leerkrachten vergroten door basiscursus DHH 
Inmiddels wordt er gewerkt met DHH. De begaafdheidsspecialist ondersteunt waar nodig. Het instrument wordt opgenomen in de toetskalender.  
Dit thema kan worden afgesloten. 
 
Monitoren hoe ontwikkeling van leerlingen verloopt en of doelstelling van maatwerk voor leerlingen (niveau 3) behaald wordt 
Dit doel is onvoldoende behaald. We hebben geconstateerd dat het werken met Snappet ons veel heeft gebracht, maar dat er inmiddels betere methodieken 
op de markt zijn. Deze methodes hebben dezelfde maatwerkvoordelen als Snappet, maar zijn completer en inhoudelijk sterker. Voor zomervakantie 2019 
wordt besloten of er een nieuwe methode wordt ingevoerd in 2019-2020. Wanneer dat besloten wordt, vervalt meteen dit doel.  
 
Leerkrachten die zich competent voelen in het werken met de nieuwe SharePoint omgeving 
Thema kan worden afgesloten. Er wordt structureel gewerkt met SharePoint.  
 
Goed doordacht aanbod Bijbelonderwijs (Doorgaande lijn Bijbellessen, Psalm, catechismus)  
Voor de zomervakantie wordt een doorgaande lijn neergezet. Hiermee starten we in augustus 2019. We gaan werken met Levend Water en hebben nieuwe 
afspraken gemaakt over het aanleren van Psalmen, christelijke liederen en het omgaan met catechismus en kerkgeschiedenis.  
 

RI&E  
In 2017 is een RI&E afgenomen. In eerste instantie is dit intern gebeurd, waarna een externe partij een toetsingsrapportage heeft opgesteld. De aanbevelingen 

zijn in een plan van aanpak opgenomen. Belangrijk voor het jaarplan is dat met name de werkdruk een thema is. Hier is binnen het team in het tweede half 

jaar van 2017-2018 regelmatig over gesproken. Zo is vanuit het Vervangingsfonds het werkdrukspel gespeeld, heeft er een gesprek met het bestuur 

plaatsgevonden en zijn er afspraken gemaakt over het opstellen van het taakbeleid en de zorgroosters. Leerkrachten geven aan hier meer invloed op uit te 

willen oefenen.  

In 2018-2019 was de inzet van werkdrukmiddelen vanuit het ministerie een belangrijk punt. Hierover heeft het team afspraken gemaakt. Er zal ongeveer een 

halve FTE aan leerkrachten extra worden ingezet om leerkrachten vrij te spelen. Daarnaast zijn er al meer uren onderwijsassistentie ingezet en wordt gezocht 

naar manieren om deze beide zaken verder uit te breiden.  

Helaas heeft het plan wat we hadden geschetst niet goed uitgepakt doordat er twee collega’s langdurig ziek thuis kwamen te zitten en de collega’s die waren 

ingezet op de werkdrukmiddelen dus moesten gaan vervangen.  

In het schooljaar 2019-2020 hopen we hier mee aan de slag te gaan en hebben we opnieuw verschillende mensen vrijgespeeld om leerkrachten te 

ondersteunen bij hun taken.  
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Schoolbezoek algemeen directeur 
Zicht op ontwikkeling: 
De school volgt de kinderen met Cito’s en methode gebonden toetsen. In Parnassys worden de leerlingen gevolgd. De school analyseert  en diagnosticeert en 
legt dit vast in de dossiers. Systemisch lijkt de zorg op orde te zijn (informatie directeur). Er zijn groepsbesprekingen en schoolbreed afspraken over welke 
leerlingen er nader worden bekeken; daar komt een plan van aanpak indien de analyse hier aanleiding toe geeft. Het niveau van de analyses kan nog wel een 
stap dieper.  De afstemming op individueel niveau is er maar kan nog wel beter. 
 
De kansen: 
Maak op schoolniveau afspraken over de kort cyclische zorg (dagelijkse zorg in de klas); deel wat er al is, maak afspraken en leg dit vast. Dit kan en mag 
compact. 
Kijk met de analyses naar alle aspecten die ertoe doen en benoem concreet wat je constateert. Trek vervolgens je diagnose en differentieer in je aanpak. Groei 
verder in de (kritisch) onderzoekende houding. 
 
Didactisch handelen 
De school oogt rustig. De gangen zijn duidelijk ingericht als werkplekken voor de leerlingen wat leidt tot een verlengstuk van het lokaal. De leerlingen zijn over 
het algemeen taakbewust bezig. Er is een goede sfeer en men voelt zich veilig; zowel de leerkrachten als leerlingen ervaren dit. Leerlingen geven aan dat er 
weinig tot niet gepest wordt; de leerkrachten zijn zich echter bewust dat het wel gebeurt en zijn hier alert op.  
De school heeft tevens een vakleerkracht gym; deze benoemt dat ze zich op deze school ook echt daadwerkelijk onderdeel van het team voelt.  
De leerkrachten zijn pedagogisch sterk aanwezig en hebben een positieve uitstraling. 
De school hanteert coöperatieve werkvormen, deze zijn vandaag op sommige plekken zichtbaar in de les. De leerkrachten in de onderbouw stemmen onderling 
af, zowel in de overgang van twee naar drie als tijdens het jaar. De onderbouw oriënteert zich momenteel op een nieuw digitaal LVS.  De school heeft een 
zichtbare structuur als ondersteuning bij de lessen; denk aan dagritme (voorspelbaarheid), blokjes en timers. 
In de klassen is er rust. De leerlingen zijn gemiddeld betrokken, dit verschilt wel per klas. Er wordt ontwikkeld naar portfolio’s waarbij er leergesprekken 
worden gevoerd die aansluiten bij de behoefte van de leerlingen. 
 
De kansen: 
De leerkrachten geven aan dat de volle lokalen zorgen voor meer onrust tijdens coöperatieve werkvormen; benut in dat geval maximaal de gangen en andere 
ruimtes en hanteer met elkaar strak de afgesproken grenzen wat er wel en niet wordt getolereerd aan gedragingen van leerlingen (PBS?). Dit kan zorgen voor 
een verdere uitbouw van het samenwerken wat uiteindelijk weer de motivatie van leerlingen vergroot (en daarmee de betrokkenheid). 
Wees scherp op de lengte van je instructie en het actief betrekken van de leerlingen; betrokkenheid neemt vaak af in relatie tot de spanningsboog. Bewaak 
de afgesproken lijn met DIM.  
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Benoem met elkaar de visie op onderwijs over 10 jaar; waar wil je dan staan en wat betekent dit voor volgend jaar? Wat betekent echt afstemmen in relatie 
tot onze mogelijkheden, de keuze voor Snappet of een alternatief in relatie tot klassikaal onderwijs (of juist niet)? 
Investeer verder in talentontwikkeling bij zowel de leerlingen als de leerkrachten. 
 
Extra ondersteuning 
De school heeft OPP’s en deze op orde. Hierbij worden tevens externen (Extern Begeleider EC Adapt) ingeschakeld om te toetsen en te adviseren.  De school 
heeft tevens een actueel Schoolondersteuningsprofiel (SOP). 
 
Kans: 
Benoem in je SOP ook waar je grenzen liggen. Wanneer stopt de ondersteuning en moet je verwijzen naar een andere (basis)school? 
 

Scope 
Scope is een samenwerking tussen VIAA en verschillende verenigingen in het Primair Onderwijs. Ook onze federatie maakt hier deel van uit. Onze 
schoolopleider Alie Prins heeft een centrale rol in het traject rondom Scope. Op de Triangel leeft het traject beperkt, maar zullen we wel aan een aantal eisen 
moeten voldoen. Zo moeten er voldoende WPC-ers opgeleid zijn. Dit zijn er op dit moment 2. Daarnaast werken we aan de punten die naar voren zijn gekomen 
vanuit de audit die rondom Scope op onze school heeft plaatsgevonden in schooljaar 2016-2017. In de nieuwe schoolplanperiode (2019-2023) zullen we 
binnen het team in gesprek gaan om te besluiten of we ons willen doorontwikkelen als opleidingsschool.  
 
De auditoren geven aan dat kenmerken van de school zijn:  

- Rust, structuur, regelmaat  
- Netheid, duidelijke structuur en helderheid voor de kinderen  
- Betrokken en actieve leerkrachten  
- Kinderen weten wat er van hen verwacht wordt  
- Sterk sturende leerkrachten  
- Leerstofjaarklassensysteem  

 
Aandachtspunten:  

- Werkhouding van de kinderen (zie ook schoolplan)  
- Bevorderen van de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van kinderen (zie ook schoolplan)  

 

Toetsresultaten 
De tussentijdse toetsen laten geen grote aandachtspunten zien die in dit jaarplan moeten worden opgenomen. Hetzelfde geldt voor de eindtoets die de laatste 
jaren een stijgende lijn laat zien. Meer informatie is opgenomen in de kwartaalrapportages en diverse toetsanalyses op groeps- en leerlingniveau.  
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Teamleren 
In 2018-2019 hebben we het teamleren meer aandacht gegeven. Het team is positief over het uitvoeren van klassenbezoeken bij elkaar. Ook wordt het 
bouwoverstijgende aspect hierin gewaardeerd. Dit gaat een vervolg krijgen. Daarnaast hebben we blijvende aandacht voor de 5 lerende gewoontes, het 
nascholingsplan, het leerkrachtenportfolio en een veilig en open klimaat waarin professioneel met elkaar wordt gecommuniceerd.  
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Keuze ontwikkelthema’s 
In het voorjaar van 2019 is er meerdere keren gesproken over het schoolplan. Op woensdag 6 maart hebben we met het team gekeken naar welke punten 
we in ieder geval moeten opnemen voor de komende jaren. Daarbij is het volgende in het midden van de placemats geschreven:  
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Vanuit deze input en alles wat er in het afgelopen jaar is ingebracht hebben we op 26 juni 2019 in groepjes aangegeven wat urgent/belangrijk is. Hieronder 
de resultaten: 
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Ontwikkelthema: Leergesprekken 
In onze visie stellen we dat we onze leerlingen meer eigenaar willen laten worden van hun eigen leerproces. Om ervoor te zorgen 
dat leerlingen weten wat er van hen verwacht wordt en onze eigen rol goed te kennen gaan we meer in gesprek met de leerlingen. 
Om een goed gesprek te kunnen voeren en eruit te kunnen halen wat er in zit hebben we op dit moment te weinig kennis en 
handvatten.  
 

Ambitie ten aanzien van het ontwikkelthema en streefbeelden 
Met behulp van Onderwijs Maak Je Samen gaan we een traject volgen om kennis op te doen rondom leergesprekken en zullen 
we ook gaan oefenen met het voeren van gesprekken.  
De opbrengsten van dit traject zijn als volgt omschreven: 

- Het team heeft kennis opgedaan omtrent het vergroten van de zelfregulatie van leerlingen.  
- Het team doet kennis op over zelfregulerend leren en feedback.  
- Het team krijgt zicht op voorwaarden om zelfregulerend leren in de praktijk te brengen.  
- De teamleden weten welke voorwaarden er nodig zijn om een goed leergesprek te voeren.  
- Het team ziet voorbeelden van leergesprekken.  
- Het team verdiept zich in de rol van de leraar en de Ieerling bij een leergesprek en gaat aan de slag met de leergesprekken 

in hun eigen groep. 
- Het team reflecteert op de eigen communicatiestijl en competenties in gespreksvoering.  
- Het team past de kennis van voorgaande onderdelen ook toe bij het voeren van oudergesprekken.  
- Het team kan op basis van de scholing meer betekenis geven aan het vergoten van eigenaarschap bij leerlingen en weet 

wat dit vraagt van leraar, leerling en middelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1Hoe ziet het traject er uit? 
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Planning van interventies 
Voor de planning van interventies en de tussen-evaluaties kunt u contact opnemen met de directie.  
Financiële consequenties 
Voor het traject met OMJS wordt een totaalbedrag van € 4200,00 gerekend. 

 
Overige consequenties 
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Overige ontwikkelpunten en interventies  
Een aantal interventies die belangrijk zijn voor de school maar we kleiner aanpakken vermelden we hieronder:  
 

Planning van interventies 

 

Onderwerp: Portfolio 
Doel: 
- Doorgaande lijn in het portfolio 
- Beleid opstellen rondom het werken met een portfolio 
 
Voor de planning van interventies en de tussen-evaluaties kunt u contact opnemen met de directie. 

 

 
 

Onderwerp: Visie kleuteronderwijs 
Doel: 
Visie kleuteronderwijs herijken 
 
Voor de planning van interventies en de tussen-evaluaties kunt u contact opnemen met de directie. 

 

Onderwerp: Rekenen 
Doel: 
Door het implementeren van een nieuwe rekenmethode ter vervanging van Snappet krijgen we meer overzicht op ontwikkeling leerlingen, integreren we 
Bareka in onze methodische aanpak, blijven we werken met persoonlijke doelen en zetten we de afstemming op onderwijsbehoeften goed neer.  
 
Voor de planning van interventies en de tussen-evaluaties kunt u contact opnemen met de directie. 
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Onderwerp: Kwink 
Doel: 
Implementeren Kwink 
 
Voor de planning van interventies en de tussen-evaluaties kunt u contact opnemen met de directie. 

 

Onderwerp: Leesonderwijs 
Doelen: 
Structuur van DBOS goed neerzetten. 
L2S invoeren.  
Beleid t.a.v. begrijpend lezen herzien.  
 
Voor de planning van interventies en de tussen-evaluaties kunt u contact opnemen met de directie. 

 

 

Onderwerp: Identiteit 
Doel: 
Implementeren Levend Water en omgaan met dagopening 
 
Voor de planning van interventies en de tussen-evaluaties kunt u contact opnemen met de directie. 
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Financiële consequenties 
Portfolio  

Begrijpend leesonderwijs en technisch leesonderwijs herzien Geen extra kosten. 

Visie op kleuteronderwijs herijken Twee dagdelen ondersteuning van Tessel van der Linde om de visie te herijken circa 1500,- 

Implementeren nieuwe rekenmethode Aanschaf nieuwe methode volgens memo. Pluspunt is voordeliger dan Snappet.  

Implementeren Kwink Implementatie Kwink: 130 euro per groep per jaar aan licentiekosten en nascholingskosten (2 
dagdelen) 

Implementeren L2S Geen extra kosten. De methodiek is al aangeschaft (licentie) 

De bibliotheek op school Circa 10 euro per leerling 

Implementeren Levend Water Geen extra kosten. De licentie is al aangeschaft. Verder wat materiaalkosten 

 

 
 


