
 

Op weg naar de meivakantie …. 

Nog steeds “plaagt” de Corona pandemie ons 

in Nederland. Al meer dan een jaar leven en 

doen we ons werk onder bijzondere 

omstandigheden. Sinds 8 februari gelukkig 

weer via fysiek onderwijs in het primair 

onderwijs. ( wie had gedacht dat we termen 

als fysiek onderwijs en afstandsonderwijs 

zouden gaan gebruiken? ). De afgelopen 

periode hebben we helaas wel te maken 

gehad met veel onrust door besmettingen 

onder medewerkers en leerlingen, waardoor 

groepen thuis kwamen te zitten en in enkele 

gevallen hebben we zelfs voor een korte 

periode de hele school weer moeten sluiten. 

Op het moment van “schrijven” is De 

Merlettes dicht.  

We hopen ,nu het vaccineren mooi op gang 

komt, dat de ”uitweg” uit de pandemie nu 

echt snel dichterbij komt en het normaal, ook 

al zal dat wellicht nog een aangepast normaal 

zijn,weer terug komt. Nog even volhouden is 

de bekende kreet! 

Voor ons eerst maar even onze meivakantie. 

Even weg uit de spanning en de druk. Even tijd 

voor iets anders en misschien helpen de 

aangekondigde versoepelingen van de 

Corona-maatregelen daar ook bij. 

 

 

  

Op vakantie gaan zal nog maar beperkt 

mogelijk zijn, maar aangepast kan dat gelukkig 

ook. Geniet van de komende dagen en we 

hopen dat jullie allen goed gezond en 

uitgerust op 17 mei terug te mogen zien voor 

de laatste weken richting de zomervakantie.  

Harrie Steenstra  

 

Het nieuwe Strategisch Beleidsplan 

 

Begin april is onze nieuwe Strategisch 

Beleidsplan 2021-2024 in haar definitieve 

vorm klaar gemaakt. Meer dan een jaar             

(tijdens de Corona-pandemie) hebben diverse 

werkgroepen hier hard aan gewerkt. Onze 

plannen, onze visie op goed onderwijs en de 
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richting waar we naar toe willen met ons 

onderwijs, hebben we hierin samengevat. We 

zijn er trots op. De uitgangspunten van het 

strategisch beleid worden nu uitgewerkt in 

nieuwe schoolplannen en beleidsdocumenten. 

Spannend en uitdagend.  

Binnenkort krijgen jullie allen een exemplaar 

uitgereikt en voor externe relaties en ouders is 

er een verkorte versie. 

Gradus Kootstra en Miranda Renkema hebben 

er ook een erg leuk filmpje bij gemaakt.   

   

HS. 

 

 

Uitbreiding WKR regeling De Fiets 

Onderzoek naar de verschillen tussen het 

aanbieden van een lease-fiets en ophogen van 

het bedrag voor obm-fietsplan, nu  749,- en 

accessoires heeft aangetoond dat het 

ophogen van het bedrag voor de werkgever 

de meest gunstige financiële regeling is.  Dit is 

inmiddels met de GMR afgestemd. 

In overleg met de GMR vindt er een 

inventarisatie plaats voor deelname aan de 

fietsregeling, waarbij het doel is het bedrag 

voor aankoop van een fiets te verhogen naar € 

1500,- . Dit is afhankelijk van het aantal 

deelnemers. In bijgaande stukje tref je nog 

een aantal  voorwaarden aan. Je kunt dit 

opgehoogde bedrag aanwenden voor de 

aanschaf van een fiets/elektrische fiets  

 

 

Verrekenen salaris 

Het financieel meest voordelige is verrekening 

met uitbetaling vakantiegeld in mei of 

eindejaarsuitkering in december. 

In mei 2021 verrekenen zal niet meer lukken . 

Aanvullende opmerking is daarbij wel dat 

indien jouw betrekkingsomvang te klein  is in 

verhouding met het te verrekenen bedrag van 

de fietsregeling , dat dan de consequentie 

hiervan is dat de verrekening over twee of 

meer kalenderjaren plaats zal vinden. 

Ik hoor graag of je deel wilt nemen aan het 

obm fietsplan en voor welk bedrag. Je kunt dit 

aangeven tot 1 juni 2021. 

Na inventarisering volgt informatie over de 

hoogte van het bedrag en toekenning om deel 

te nemen. 

Het kan natuurlijk zijn dat je voor een hoger 

bedrag wilt deelnemen maar na inventarisatie 

valt het toegekende bedrag tegen dan mag je 

altijd een goedkopere fiets aanschaffen. Het 

blijft een vrijblijvende inventarisatie. 

Gerrit Visser 

Beleidsmedewerker Personeel en Organisatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/eOLcVphsOwI


Afscheid  en nieuwe directeuren 

Met ingang van 1 augustus aanstaande gaat 

Rommert Dijk, directeur van CBS De Reinbôge, 

gebruik maken van zijn vervroegde 

pensionering. Na jaren gewerkt te hebben 

voor PCBO Tytsjerksteradiel ( nu De 

Oarsprong) heeft Rommert de laatste jaren 

“zijn beste beentje” ingezet bij Noventa / op 

CBS De Reinbôge. 

Rommert wordt opgevolgd door Rianne 

Zuiderveld ,die op dit moment directeur van 

CBS De Oanrin. 

Inmiddels is de vacature van directeur op CBS 

De Oanrin ook vervuld met de benoeming van  

Heleen van der Meer. Op dit moment is 

Heleen leerkracht/locatieleider op CBS De 

Hoekstien in Surhuisterveen. 

Per 1 augustus 2021 gaat Jacob Raap minder 

werken. Op dit moment is Jacob directeur van 

CBS De Bernebrêge en van CBS De Wynroas.  

Jacob gaat na de zomervakantie door als 

directeur van CBS De Wynroas en dat 

betekent dat er een vacature ontstaat voor 

directeur van De Bernebrêge. We zijn 

inmiddels gestart met de voorbereidingen 

voor de start van een wervings-en 

selectieprocedure. De vacature wordt via een 

open procedure aangeboden.   

Ken jij een goede directeur, die op zoek is naar 

een mooie uitdaging ? Tip hem of haar! 

Als die tip leidt naar ‘succes”, dan verdien je 

een heerlijke diner-bon ! ( en ja er komen 

tijden dat je die echt weer kunt gebruiken !!!)  

 

 

Nationaal Plan Onderwijs 

Blij verrast waren we in februari 2021 met de 

aankondiging dat we veel extra gelden 

zouden krijgen om de “achterstanden”, 

opgelopen door de schoolsluitingen en de 

Corona-pandemie, te compenseren. 

Inmiddels weten we dat het zeker om veel 

geld gaat en voorlopig lijkt het erop dat die 

gelden voor twee en een half jaar 

beschikbaar komen. Op het niveau van 

Noventa weten we dat het gaat om een 

bedrag van ruim 1 miljoen euro per jaar aan 

extra middelen.  

 

 

We zijn hier erg blij mee, want we kunnen 

met dat geld mooie dingen doen voor onze 

leerlingen en de verbeteringen van ons 

onderwijs. Zorgen zijn er ook, want wat 

gebeurt er als we over twee jaar dat geld niet 

meer krijgen. Moeten we nu veel extra 

mensen benoemen en moeten we die straks 

weer ontslaan ? En kan dat dan zomaar ? 

Waarschijnlijk niet !Kortom voor ons als 

bestuur en management nog wel iets om 

goed uit te zoeken. We liggen er inmiddels 

best soms een nachtje wakker van, maar we 

gaan er voor ….  

De komende acht weken wordt het hard 

werken om zoveel als mogelijk te regelen. 

Niet alles zal lukken voor de zomervakantie, 

daarvoor is het te ingrijpend . Geen krimp, 

maar extra mensen aan de slag in onze 



scholen, formatieperikelen, inzet en plannen 

maken. Ja, het moet wel zo gezegd met 

“stoom en kokend” water. Vooralsnog zetten 

we in op een aantal pijlers:  

-Extra handen in de school gericht op 

basisvakken lezen, begrijpend lezen en 

rekenen

 

-Meer tijd en geld voor begeleiding van 

leerkrachten ( coaching)  

-Extra inzet op de sociaal emotionele 

ontwikkeling middels leergesprekken, 

motivatiegesprekken en coaching van 

leerlingen.  

We hebben er zin ! 

 

Bouwzaken 

De renovatie van CBS De Hoekstien vordert 

gestaag. Op dit moment is het op diverse 

plekken nog een rommeltje en is het wel even 

doorzetten voor leerlingen en medewerkers, 

maar er zijn ook al een aantal zaken 

gerealiseerd, waaronder allemaal nieuwe 

toiletgroepen en nieuwe vloerbedekking in de 

groepen. In de meivakantie wordt er ook weer 

een “flinke boost” aan de verbouwing 

gegeven. De school krijgt ook een volledig 

nieuw ventilatiesysteem en zonnepanelen. 

 

CBS De Merlettes krijgt een nieuw dak en 

zonnepanelen en  Dorpsschool De Twa-ikker 

is onlangs voorzien van nieuwe zonnewering.   

Voor de  CBS De Lichtbron zijn in een 

vergevorderd stadium voor verhuur van een 

deel van de leegstand. We zijn daar blij mee 

want leegstand is altijd jammer en duur voor 

de school.   

In Twijzelerheide/ CBS De Reinbôge zijn we op 

dit moment bezig met  een plan A ( het 

bouwen van een groot Multi functioneel 

centrum samen met de sportverenigingen en 

het dorpshuis) of plan B ( het bouwen van een 

Kindcentrum voor de beide scholen en de 

kinderopvang.). Op gemeentelijk niveau wil 

men graag nog een nieuw onderzoek ( er is in 

2020 al een groot onderzoek gedaan) doen 

naar de realisatie van plan A, maar wij kiezen 

voorlopig nog voor plan B, want we zijn erg 

bang dat het onderzoek naar en  de realisatie 

van plan A nog vele jaren op zich kan laten 

wachten en dat vele jaren wachten is voor de 

schoolbesturen niet acceptabel.  

 

 

 



Kenniskring Rekenspecialisten  

Met ingang van het schooljaar 21-22 willen we 

naast de bestaande kenniskringen ook een 

nieuwe kenniskring Rekenspecialisten 

inrichten. We gaan de komende weken 

zoeken naar een bovenschoolse voorzitter               

( kartrekker) voor deze nieuwe kenniskring. 

We geven invulling aan die zoektocht middels 

een interne sollicitatieprocedure. Let dus op ! 

De vacature komt in je mailbox ! 

Verder natuurlijk ook de oproep voor de leden 

van deze kenniskring ; de rekenspecialisten 

per school. Net zoals we dat georganiseerd 

hebben bij de andere kenniskringen.   

 

 

Het project Programmeren met 

Lego WeDo 

LEGO is ontzettend hip, wie heeft dit jaar de 

LEGO masters op tv niet gezien?  

In dit cursusjaar zijn de leerkrachten en 

leerlingen van groep 5 en 6 aan de slag 

geweest met Lego WeDo.  

Helaas kunnen we ook deze keer niet fysiek bij 

elkaar komen om alle mooie werkstukken van 

elkaar te bekijken. 

De leerlingen werken samen met de 

leerkrachten op dit moment aan hun 

presentatie in de vorm van een korte film. Op 

deze manier kunnen zij aan de jury toch laten 

zien wat er dit jaar gebeurd is rond het thema 

‘De hindernisbaan’. 

In juni brengt de jury via Teams ‘een bezoek’ 

aan de klas en zal dan het juryrapport 

toelichten. 

Alvast een tip van de sluier: volgend 

schooljaar gaan ook de leerlingen van groep 7 

en 8 met Lego aan de slag. Met de Lego Spike 

komen naast computational thinking ook de 

andere vaardigheden (Core Values) aan bod:  

• Ontdekking: we verkennen nieuwe 

vaardigheden en ideeën 

• Innovatie: we gebruiken creativiteit en 

doorzettingsvermogen om problemen 

op te lossen 

• Effect: we passen toe wat we hebben 

geleerd om onze wereld te verbeteren 

• Integratie: we hebben respect voor 

elkaar en omarmen onze verschillen 

• Teamwork: we bereiken meer als we 

samenwerken 

• Plezier: we hebben plezier en vieren 

wat we doen! 

 



We hopen dan met de groepen 5 t/m 8 een 

echte Expo te organiseren.  

 

 

Prowise Presenter  

Geef interactief les in de klas én op afstand. 

‘Scherm delen’ via ProConnect is terug in 

Presenter! Handig bij thuisonderwijs om het 

scherm van de leerling (wisbordje) te kunnen 

bekijken. 

Daarnaast staan er andere nieuwe dingen 

voor je klaar in Presenter: 

• Weblink koppelen aan deel van je 

tekst in tekstvak 

Tekstlinks die in Presenter 9 zijn 

opgeslagen, zijn weer actief in 

Presenter 10 

• Hartvorm en vierkant met afgeronde 

hoeken toegevoegd aan de 

vormenkiezer 

• Lijndikte in minitools is verbeterd  

• De maximumtijd in de tool 

Flitskaarten is aangepast van 9 naar 99 

seconden 

• De werkbalk blijft zijn positie aan de 

onderzijde van Presenter houden 

• In de ProConnect tools Woordenwolk 

en Mindmap is de spellingcontrole 

uitgeschakeld, zodat deze tijdens 

spelling lessen gebruikt kunnen 

worden 

• Het is mogelijk om acute accent te 

plaatsen op de klinkers. 

 

3D printer 

Onlangs zijn we in het bezit gekomen van een 

3D printer. Een en ander hebben we kunnen 

uittesten en de printer voldoet uitstekend. 

Scholen die voor een project een 3D printer 

willen inzetten kunnen zich aanmelden bij de 

beleidsmedewerker ICT. We ontvangen dan 

graag een korte beschrijving van het project 

en hoe de 3D printer ingezet gaat worden.  

Voor een aantal weken kan dan de printer na 

een korte instructie uitgeleend worden aan de 

school. 

De enige onkosten zijn de 

verbruiksmaterialen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ParnasSys  

Drie praktische tips van ParnasSys om het 

werken met ParnasSys gemakkelijker te 

maken.  

 

• Het is weer tijd om OSO-dossiers klaar te 

zetten en op te halen. Wil je weten hoe je 

dit eenvoudig kunt regelen voor een 

leerling die overstapt naar een andere 

basisschool, het voortgezet onderwijs, of 

binnen-brin? Lees dan dit artikel. 

• Soms komt het voor dat de 3-

jaarsgemiddelden bij de dashboards 

'Onderwijsresultaten' en 'Bovenschoolse 

onderwijsresultaten' in Ultimview niet 

kloppen. Controleer dan of, naast de 

uitslagen van de eindtoets in ParnasSys, 

ook alle referentieniveaus ingevuld zijn 

van de twee voorgaande schooljaren. In 

dit artikel lees je hoe het 3-

jaarsgemiddelden wordt berekend. 

• En als laatste tip: Het wordt afgeraden 

om in meerdere tabbladen te werken in 

ParnasSys, omdat dit voor problemen kan 

zorgen bij het opslaan van gegevens. 

Gegevens gaan hierdoor mogelijk 

verloren. Mocht je toch graag in 

meerdere tabbladen tegelijk willen 

werken, werk dan in twee verschillende 

browsers. 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe was het ook al weer? Filmen 

op school en de AVG 

Regelmatig ontvangen we vragen over 

wanneer wel of niet filmen op school. In het 

onderstaand overzicht staat wat wel en niet 

mag en waar je aan moet denken bij het 

maken van filmpjes op school. 

Op de volgende bladzij een mooi schema wat 

duidelijkheid geeft.  

Henk Visser 

 

 

 

 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fi7.t.hubspotemail.net%2Fe2t%2Ftc%2FVVDZdc9kXFxcN3bPsJ_T_MDbW2NZxg54q7B-MN3fD2F13p_b1V1-WJV7CgWYYW6JRNjs2N0p5rW3Py2Pp3bjGpHN15Wmq6Hxg-cVbw7kw5B_QJMW1KwJrW7rvsJkW3mVyf_6hLC3FW5ZStcK6HK7HfW9d20q03NN1GYW7rDytv8p0tPNW4nrFtQ9k6WzhVRbb533M7kFmW3ggtY3450JfQW6gCSWd2_L9YGW7nCX054wwLhrVVhqm760F2PvW3SkMrL35nLgsW5CJZ-J19FcZQW2nx-h64kvVNtW3HJbZl7xCsVSW36LHrH7qbfCsW4Yh8G45FHY_2W57xkpW4sW2XpW8GPrL26ckR7JW4TFyWG5xrwB6VW8M3d4DFkHnW4wbPJR56NyBWW7SQGGr2pRjJ0W1Ylfvt19G0JWW6c-DRt7BR6NRVsGmLs5BHSZy3pFq1&data=04%7C01%7Ch.visser%40noventa.nl%7C4a30067eff85497a371708d8fa9ad901%7Ceb238600f29c497bacea6b0e6f0c4f01%7C1%7C0%7C637534890263312781%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=owoTb7DreRako0B%2BQBPd5eMI4yVN%2BrI0eo%2Fyii8No14%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fi7.t.hubspotemail.net%2Fe2t%2Ftc%2FVVDZdc9kXFxcN3bPsJ_T_MDbW2NZxg54q7B-MN3fD2Cf5nxGrV3Zsc37CgPxgMCWlkydKVDvW2RJ8qC2n2wm3W2nCW-12dB3hQW7Xr5p43PZVghW90rv2T4sDwCwW7gdpKH1PlGbQN3WxSs3b6xvhW8-hCNW12Hxg9W6S-sWC8ZSHN7W4f3gYH8hP-P_W6dWh1865KNrtVy9nnZ7kfd8sW32m3Dy68bwj3W4wJZ7Z8rfCLPW7L7kWF9kV5XqVkr-7h5WM1wnW21CvyV7_LLLtW3HXB9q5lxnxKN9k1PTfbyBn8VZxMy43r7v6XW2Zvv3B22wjpnN7wmTPhdM0GqW4yTPxh2-pRBSW6Mm9107h1mD2W5g6Fl91mZzbhW73gsdb6Nf6yPV36rBw5KMZgbW6Xfpz77scd62W2djj1v3fsjJgW4hHtYV7xVKdsVFR5v-3b62ZBM45mTZvqCDkW2fydpZ422FGfW8TDLJC3vVWx534kK1&data=04%7C01%7Ch.visser%40noventa.nl%7C4a30067eff85497a371708d8fa9ad901%7Ceb238600f29c497bacea6b0e6f0c4f01%7C1%7C0%7C637534890263322760%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=rwRcHrcT82rBd5yp%2BiptJq1MYpAvngx%2BzeOIzU9JjTo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fi7.t.hubspotemail.net%2Fe2t%2Ftc%2FVVDZdc9kXFxcN3bPsJ_T_MDbW2NZxg54q7B-MN3fD2Cf5nxGrV3Zsc37CgPxgMCWlkydKVDvW2RJ8qC2n2wm3W2nCW-12dB3hQW7Xr5p43PZVghW90rv2T4sDwCwW7gdpKH1PlGbQN3WxSs3b6xvhW8-hCNW12Hxg9W6S-sWC8ZSHN7W4f3gYH8hP-P_W6dWh1865KNrtVy9nnZ7kfd8sW32m3Dy68bwj3W4wJZ7Z8rfCLPW7L7kWF9kV5XqVkr-7h5WM1wnW21CvyV7_LLLtW3HXB9q5lxnxKN9k1PTfbyBn8VZxMy43r7v6XW2Zvv3B22wjpnN7wmTPhdM0GqW4yTPxh2-pRBSW6Mm9107h1mD2W5g6Fl91mZzbhW73gsdb6Nf6yPV36rBw5KMZgbW6Xfpz77scd62W2djj1v3fsjJgW4hHtYV7xVKdsVFR5v-3b62ZBM45mTZvqCDkW2fydpZ422FGfW8TDLJC3vVWx534kK1&data=04%7C01%7Ch.visser%40noventa.nl%7C4a30067eff85497a371708d8fa9ad901%7Ceb238600f29c497bacea6b0e6f0c4f01%7C1%7C0%7C637534890263322760%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=rwRcHrcT82rBd5yp%2BiptJq1MYpAvngx%2BzeOIzU9JjTo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fi7.t.hubspotemail.net%2Fe2t%2Ftc%2FVVDZdc9kXFxcN3bPsJ_T_MDbW2NZxg54q7B-MN3fD2Cf5nxGrV3Zsc37CgPxgMCWlkydKVDvW2RJ8qC2n2wm3W2nCW-12dB3hQW7Xr5p43PZVghW90rv2T4sDwCwW7gdpKH1PlGbQN3WxSs3b6xvhW8-hCNW12Hxg9W6S-sWC8ZSHN7W4f3gYH8hP-P_W6dWh1865KNrtVy9nnZ7kfd8sW32m3Dy68bwj3W4wJZ7Z8rfCLPW7L7kWF9kV5XqVkr-7h5WM1wnW21CvyV7_LLLtW3HXB9q5lxnxKN9k1PTfbyBn8VZxMy43r7v6XW2Zvv3B22wjpnN7wmTPhdM0GqW4yTPxh2-pRBSW6Mm9107h1mD2W5g6Fl91mZzbhW73gsdb6Nf6yPV36rBw5KMZgbW6Xfpz77scd62W2djj1v3fsjJgW4hHtYV7xVKdsVFR5v-3b62ZBM45mTZvqCDkW2fydpZ422FGfW8TDLJC3vVWx534kK1&data=04%7C01%7Ch.visser%40noventa.nl%7C4a30067eff85497a371708d8fa9ad901%7Ceb238600f29c497bacea6b0e6f0c4f01%7C1%7C0%7C637534890263322760%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=rwRcHrcT82rBd5yp%2BiptJq1MYpAvngx%2BzeOIzU9JjTo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fi7.t.hubspotemail.net%2Fe2t%2Ftc%2FVVDZdc9kXFxcN3bPsJ_T_MDbW2NZxg54q7B-MN3fD2Cf5kbTpV3Zsc37CgM5_W3zcyT08SDXT1W4mMdqQ2tTxM2W5TfKjj5HtRZcW8vNldt43DwL1W46s9YS5LYkk1N8cGhHs10MZWW6BwFFw6vlJYPW5XX4FF9jY7syW75QTFf9c9t8rW8pvqlk3CdryJN2lBglS56SZgN4qTDcjGjBxjV3ysZT12J1VgVbjWPh7qMgzrW3nXTvj49mjPFW8p_60_960FHGW3D8pJ91d4JcKW28wDZM6KVYNfW3RQy755S9TdjW3rGLgD5xZ4NPW5w98nj2B9qr9W3Wqllr5Ktgt2W591_wM2QzYwSW3M7zmS6yx9lXW8_bDtS6vbpQTW1ygf-v2zFdKlW63Hn_x5zvYnzW5xWl3_6gJ_8hN4bmgSNMtfn4W8z4p567r3Jk1W8gGJqy3k9Tz7V9qpDy5GX5djW1YDtt-747RcmW1XJRvK2cVx2Y36XN1&data=04%7C01%7Ch.visser%40noventa.nl%7C4a30067eff85497a371708d8fa9ad901%7Ceb238600f29c497bacea6b0e6f0c4f01%7C1%7C0%7C637534890263327750%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=e9rqFt2rEkS7MMicDUVi5XFqhuYBqMG7A%2Fs1eNG02jM%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fi7.t.hubspotemail.net%2Fe2t%2Ftc%2FVVDZdc9kXFxcN3bPsJ_T_MDbW2NZxg54q7B-MN3fD2Cf5kbTpV3Zsc37CgN3nW6Yg2hj3Rz_PdM5R5jGkpGdtW6x3W9g4s-RKHW8pGd6n7sdBKXW4rZbh150Pl3FW3Y2F6_4lBjn8N6gvPVxVtRqLW4npGwk8rBLSCW1sXxHW37bCNQW2N1NZl50SJRJN78nz_MTB8tHW7CSfhT8vCnj1W4sP7_44T58cGW9kCRXV2mdxy6W5bqgC87SjyG_N9hp_r2wvpsjW3HQ3y28dmj60W6fq11-4wyWYKN7RX7_RJYdsJW5ylWN178ZhYLVb0ZyC2pXtcnW8Bwq7v6bBMLLW3Hx6LW56l6gFW5NcnjG227Vl7W4sY5x46SDBv7W8Ynspn12nkshW3Q92B-8cf7tHN2Yjrc-zKr3pN8vvvWQPGnLMW6vR-v4291nH3W7t1yL16mB6lGW56LD_t540sqWW8c1Xcf63LYzpW7WMtfm1HRj5_3qnG1&data=04%7C01%7Ch.visser%40noventa.nl%7C4a30067eff85497a371708d8fa9ad901%7Ceb238600f29c497bacea6b0e6f0c4f01%7C1%7C0%7C637534890263332741%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0gio2dGJfumi2YhxIre6HRpahmFIkm2sSdjIY542pSg%3D&reserved=0


 



 

 


