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School CBS De Reinbôge

Datum

Inleiding

Streefbeelden

1. Op onze school is een modern aanbod van methoden aanwezig, met name voor de instrumentele vakken, taal,
lezen, rekenen. In dit kader beschikt de school over een adequate rekenmethode die voldoet aan de nieuwe
referentienivo's.

2. Onze school beschikt over een heldere leerlijn voor het vak Engels vanaf groep 6 t/m 8. Met op termijn mogelijke
uitbreiding naar andere groepen.

3. Op onze school kunnen alle leerlingen van groep 3 t/m 8 beschikken over een eigen iPad en zijn er 2 tot 4 iPads
beschikbaar voor de groepen 1 en 2. Daarnaast kunnen alle leerkrachten over een iPad beschikken en is de ICT-
infrastructuur op orde.

4. Op onze school zijn leerlijnen uitgezet voor digitale geletterdheid voor het curriculum, in lijn met het Noventabeleid.

5. Op onze school zijn leerlijnen uitgezet voor wetenschap en techniek (onderzoekend leren) in het curriculum, in lijn
met het Noventabeleid.

6. Op onze school is een doorgaande lijn vastgesteld voor Vreedzame school in combinatie en relatie met het aanbod
voor Burgerschap. Deze lijn is vastgelegd in een notitie.

7. Ons schoolteam oriënteert zich nader op mogelijke participatie in een kindcentrum. Nadere uitwerking behoeven:
uitgangspunten, verhelderen financiële en ruimtelijke kaders, formuleren visie kindcentrum, formuleren criteria
vormgeving gebouw plus omgeving.

8. Onze school implementeert de nieuwe Cao (landelijk beleid) conform de beleidslijn van Noventa. Zie notitie nieuwe
functiedifferentiatie van Noventa. Daarbij wordt de persoonlijke ontwikkeling van leerkrachten gestimuleerd.

9. Op onze school is er sprake van een helder en doordacht (beredeneerd) leerstofaanbod in groep 1 en 2 en wordt er
gestreefd naar een soepele overgang naar groep 3. Dit is vastgelegd in een document / notitie.

10. Op onze school beschikken wij over een aansprekend aanbod voor de wereldoriënterende vakken, met aandacht
voor eigen interesses van leerlingen, onderzoekend leren en 21th Century Skills.

11. Op onze school is een heldere doorgaande leerlijn geformuleerd voor het Frysk en uitgezet in een concreet en
eigentijds leerstofaanbod.

12. Op onze school is het Cultureel aanbod herijkt (aanbod muziek, drama, excursies etc. etc.) en is een heldere
beleidslijn geformuleerd.

13. Op onze school is het bewegingsaanbod herijkt en is er sprake van aandacht voor een gezonde leefstijl, een
doordacht bewegingsaanbod en wordt sporten / bewegen gestimuleerd. Een uitnodigende schoolomgeving is daarbij
van groot belang.
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School & omgeving
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Leerlingenaantallen per 1 oktober

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opmerkingen en consequenties n.a.v. de leerlingenaantallen:

Kwantitatieve gegevens personeel

Aantal medewerkers OP 0 (0 mannen en 0 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP 0 (0 mannen en 0 vrouwen)
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 Streefbeeld Op onze school is een modern aanbod van methoden aanwezig,
met name voor de instrumentele vakken, taal, lezen, rekenen. In dit
kader beschikt de school over een adequate rekenmethode die
voldoet aan de nieuwe referentienivo's.

groot

GD2 Streefbeeld Onze school beschikt over een heldere leerlijn voor het vak Engels
vanaf groep 6 t/m 8. Met op termijn mogelijke uitbreiding naar
andere groepen.

groot

GD3 Streefbeeld Op onze school kunnen alle leerlingen van groep 3 t/m 8
beschikken over een eigen iPad en zijn er 2 tot 4 iPads beschikbaar
voor de groepen 1 en 2. Daarnaast kunnen alle leerkrachten over
een iPad beschikken en is de ICT-infrastructuur op orde.

groot

GD4 Streefbeeld Op onze school zijn leerlijnen uitgezet voor digitale geletterdheid
voor het curriculum, in lijn met het Noventabeleid.

groot

GD5 Streefbeeld Ons schoolteam oriënteert zich nader op mogelijke participatie in
een kindcentrum. Nadere uitwerking behoeven: uitgangspunten,
verhelderen financiële en ruimtelijke kaders, formuleren visie
kindcentrum, formuleren criteria vormgeving gebouw plus
omgeving.

groot

GD6 PCA
Onderwijskundig
beleid

Sociaal-emotionele ontwikkeling vergroten groot

GD7 PCA
Onderwijskundig
beleid

Didactisch handelen versterken groot

KD1 Streefbeeld Op onze school zijn leerlijnen uitgezet voor wetenschap en techniek
(onderzoekend leren) in het curriculum, in lijn met het
Noventabeleid.

klein

KD2 Streefbeeld Op onze school is een doorgaande lijn vastgesteld voor Vreedzame
school in combinatie en relatie met het aanbod voor Burgerschap.
Deze lijn is vastgelegd in een notitie.

klein

KD3 Streefbeeld Onze school implementeert de nieuwe Cao (landelijk beleid)
conform de beleidslijn van Noventa. Zie notitie nieuwe
functiedifferentiatie van Noventa. Daarbij wordt de persoonlijke
ontwikkeling van leerkrachten gestimuleerd.

klein

KD4 Streefbeeld Op onze school is er sprake van een helder en doordacht
(beredeneerd) leerstofaanbod in groep 1 en 2 en wordt er gestreefd
naar een soepele overgang naar groep 3. Dit is vastgelegd in een
document / notitie.

klein

KD5 Streefbeeld Op onze school beschikken wij over een aansprekend aanbod voor
de wereldoriënterende vakken, met aandacht voor eigen interesses
van leerlingen, onderzoekend leren en 21th Century Skills.

klein
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Uitwerking GD1: Op onze school is een modern aanbod van methoden aanwezig, met name voor de
instrumentele vakken, taal, lezen, rekenen. In dit kader beschikt de school over een adequate rekenmethode
die voldoet aan de nieuwe referentienivo's.

Thema Streefbeeld

Resultaatgebied Rekenonderwijs

Huidige situatie + aanleiding 2e implementatie jaar Pluspunt 4

Gewenste situatie (doel) Rekenmethode is up to date;in dat kader is de nieuwe methode Pluspunt 4
aangeschaft en goed geïmplementeerd waardoor een doordachte didactische
leerlijn is geborgd.

Activiteiten (hoe) 3 sessies klassenconsultaties rond Pluspunt 4, i.s.m. met begeleidster Martha
Postma van Wizz.

Consequenties organisatie 3 sessies plannen en faciliteren nabesprekingen.

Consequenties scholing geen

Betrokkenen (wie) rekencoördinator., leerkrachten groep 1 t/m 8 en directeur.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Leerkrachten groep 1 t/ m 8; rekencoördinator.

Kosten € 400,- per dagdeel, conform offerte Marthe Postma.

Omschrijving kosten Ongerveer € 1600,- implementatie-kosten; daarnaast jaarlijkse licentiekosten.

Meetbaar resultaat Methode is aangeschaft en is goed geïmplementeerd. Zie ook Citotoetsen.
Klassenconsutaties hebben plaatsgevonden.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Mei / juni planningsvergadering.

Borging (hoe) Periodieke evaluatie en groepsbezoeken.
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Uitwerking GD2: Onze school beschikt over een heldere leerlijn voor het vak Engels vanaf groep 6 t/m 8. Met
op termijn mogelijke uitbreiding naar andere groepen.

Thema Streefbeeld

Resultaatgebied Engels in groep 6 t/m 8.

Huidige situatie + aanleiding Het huidige methodisch materiaal in groep 7 en 8 is sterk verouderd (situatie
mei 2019). Leerkrachten maken daar deels gebruik van of stellen eigen
materiaal samen. Er is geen sprake van een doordacht leerstofaanbod in groep
7 en 8. In het cursusjaar 2020-2021 is gewerkt met de combinatiegroep 6/7a en
7b/8. Om deze reden is ervoor gekozen om ook in groep 6 Engels aan te
bieden.

Gewenste situatie (doel) We beschikken over een aansprekende eigentijdse methode (met een heldere
leerlijn) voor Engels in de groepen 6 t/m 8. Als perspectief: uitbreiding naar
andere leerjaren.

Activiteiten (hoe) De methode Join in, van Malmberg, is aangeschaft. De leerkrachten in de
genoemde groepen hebben met de methode ervaring opgedaan in het
cursusjaar 2020-2021. In dit 2e implementatiejaar wordt er gewerkt met deel 6
in groep 6, met deel 7 in groep 7 en deel 7 in groep 8. Zo is er sprake van een
geleidelijke opbouw.

Consequenties organisatie Aanschaf methode plus licenties.

Consequenties scholing Het organiseren van 1 themabijeenkomst met de leerkrachten van groep 6 t/m 8
over het gebruik van de methode.

Betrokkenen (wie) leerkrachten van groep 6 en 7 en 8.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Leerkrachten groep 6,7 en 8. Bovenbouwcoördinator.

Kosten Nog nader te bepalen. Subsidie Engels / internationalisering.

Omschrijving kosten Licentiekosten en materiaalkosten. Zie offerte Heutink.

Meetbaar resultaat De methode is aangeschaft en wordt in de groepen 6 t/m 8 gebruikt.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Januari 2022 en in mei 2022 tijdens planningsvergadering.

Borging (hoe) Periodieke evaluatie; in ieder geval jaarlijks tijdens de planningsvergadering.
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Uitwerking GD3: Op onze school kunnen alle leerlingen van groep 3 t/m 8 beschikken over een eigen iPad en
zijn er 2 tot 4 iPads beschikbaar voor de groepen 1 en 2. Daarnaast kunnen alle leerkrachten over een iPad
beschikken en is de ICT-infrastructuur op orde.

Thema Streefbeeld

Resultaatgebied ICT, 21th Century Skills, klassenmanagement

Huidige situatie + aanleiding In het cursusjaar 2019-2020 konden de kinderen van groep 4 t/m 8 beschikken
over de tablets van Snappet. De kwaliteit van die tablets was onder de maat.
Deze tablets konden niet door de kinderen thuis worden gebruikt tijdens de
maanden dat de school dicht was in verband met de Coronacrisis. We willen
een verbeterslag maken door in te zetten op de aanschaf van iPads (betere
tablet met meer gebruiksmogelijkheden); in het geval dat opnieuw een
Coronacrisis uitbreekt kunnen we de kinderen beter faciliteren en het onderwijs
op afstand nog beter vormgeven.

Gewenste situatie (doel) De kinderen in alle groepen kunnen over adequate devices beschikken: iPads
waarmee zij digitale vaardigheden kunnen oefenen. De kinderen zijn goed
gefaciliteerd. Ook alle leerkrachten beschikken over een eigen iPad: voor het
uitbreiden van eigen digitale vaardigheden en het kunnen vormgeven van het
onderwijs. De digitale vaardigheden van de leerkrachten zijn op niveau.

Consequenties organisatie Inplannen van minimaal 2 scholingsmomenten. Aanstellen van 2 Apple
specialisten; opleiden, faciliteren.

Consequenties scholing Inplannen van minimaal 2 scholingsmomenten conform de Noventa-
systematiek.

Betrokkenen (wie) ict-er, twee apple-specialisten in het team, alle leerkrachten en directie.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) ICT-er, 2 Apple specialisten in team (Anna Sietske en Henry Solle),
bovenschoolse ICT-er.

Kosten Geen (wel voor Noventa).

Omschrijving kosten Leasekosten iPads (voor rekening school). Scholingskosten 2 bijeenkomsten
team o.l.v. externen (rekening Noventa). Scholingskosten trainingen Apple
specialisten.

Meetbaar resultaat iPads zijn aangeschaft, de scholingen hebben plaatsgevonden, de iPads
worden gebruikt in de groepen, er wordt door leerkrachten mee
geëxperimenteerd en gewerkt.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Periodiek, voortgangsevaluaties. Proces wordt medegeëvalueerd door Henk
Visser.

Borging (hoe) Er wordt een borgingsdocument opgesteld: ICT-beleid Reinbôge.
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Uitwerking GD4: Op onze school zijn leerlijnen uitgezet voor digitale geletterdheid voor het curriculum, in lijn
met het Noventabeleid.

Thema Streefbeeld

Resultaatgebied ICT, 21th Century Skills, klassenmanagement

Huidige situatie + aanleiding De iPad wordt met name in groep 3 ingezet (situatie mei 2019). Daarnaast
worden enkele iPads in de kleutergroepen ingezet in de hoeken. Er bestaat
geen doordachte leerlijn voor digitale geletterdheid.

Gewenste situatie (doel) Er zijn leerlijnen voor digitale geletterdheid uitgezet voor alle groepen van onze
school. Alles in lijn met het Noventabeleid.

Activiteiten (hoe) Er worden 3 scholingsmomenten gerealiseerd op schoolniveau. Daarnaast
worden door de 2 Apple specialisten van de school groepsbezoeken afgelegd.
Samen met de leerkrachten wordt bekeken hoe één en ander vorm en inhoud
kan krijgen.

Consequenties organisatie Er worden scholingsmomenten georganiseerd. Er zijn een aantal Apple
specialisten aangesteld en geschoold.

Consequenties scholing Er vindt deskundige scholing plaats. Er is voldoende budget uitgetrokken voor
scholing.

Betrokkenen (wie) de ict-er, alle leerkrachten. en met name de 2 apple specialisten

Plan periode wk

Eigenaar (wie) 2 Apple specialisten o.l.v. ICT-er.

Omschrijving kosten Zie kosten leasecontracten iPads, licentiekosten, software.

Meetbaar resultaat Er is een beredeneerde leerlijn digitale geletterdheid zichtbaar geworden in ons
curriculum.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Planningsvergadering.

Borging (hoe) Ten minste in jaarlijkse planningsvergadering. Opstellen ICT-notitie met
vastlegging leerlijnen (organisch model),
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Uitwerking GD5: Ons schoolteam oriënteert zich nader op mogelijke participatie in een kindcentrum. Nadere
uitwerking behoeven: uitgangspunten, verhelderen financiële en ruimtelijke kaders, formuleren visie
kindcentrum, formuleren criteria vormgeving gebouw plus omgeving.

Thema Streefbeeld

Resultaatgebied Oriëntatie op samenwerking met educatieve partners in Twijzelerheide en
realisatie van kindcentrum

Huidige situatie + aanleiding Er is een visiedocument opgesteld m.b.t. de samenwerking met OBS It
Twaspan en peuteropvang It Boartershûske in het te realiseren Kindcentrum in
Twijzelerheide.

Gewenste situatie (doel) Nadere uitwerking samenwerking in te realiseren kindcentrum in
Twijzelerheide. Het visiedocument dat geformuleerd voor het te vormen
kindcentrum zal al werkende weg worden aangepast. Er is een, door de
participanten, breed gedragen Plan van Eisen opgesteld voor het te bouwen
kindcentrum Er is helderheid over het bestuurlijk construct tussen de scholen.

Activiteiten (hoe) Er vinden 2 tot 3 bijeenkomsten plaats. De gedachte is dat er wordt gewerkt
met projectteams die gemêleerd van samenstelling zijn en die als taakstelling
krijgen bepaalde thema's uit te werken.

Consequenties organisatie Plannen van vergaderingen, samenstellen van projectteams.

Consequenties scholing Geen, mogelijk bezoek aan kindcentrum (ter inspiratie).

Betrokkenen (wie) het hele team van de reinbôge, bestuurder van noventa en directeur van de
reinbôge.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Directeur Reinbôge, team, bestuurder Noventa.

Omschrijving kosten Kosten zijn voor rekening van Noventa.

Meetbaar resultaat Er ligt een visiedocument voor het kindcentrum. Er is een PvE opgesteld. De
mate van samenwerking is concreet geworden. Er is helderheid over het
bestuurlijk construct.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Mei 2022 tijdens jaarlijkse planningsvergaderingen. Periodieke vergaderingen
van stuurgroep.

Borging (hoe) Afspraken worden vastgelegd en in tijd gezet.
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Uitwerking GD6: Sociaal-emotionele ontwikkeling vergroten

Thema PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Sociaal-emotionele ontwikkeling vergroten in alle groepen

Huidige situatie + aanleiding De methodiek van Vreedzame school is in de afgelopen twee jaren
geïmplementeerd. In juni 2021 is de school gecertificeerd. De fysieke
component in deze methode ontbreekt.

Gewenste situatie (doel) Er is sprake van een complementair aanbod op Vreedzame school door de
inzet van het aanbod van Buro Weerbaarheid.

Activiteiten (hoe) a. Lefdag in groep 8 in de eerste week van het schooljaar; b. De reis van de
heldtraining (7 weerbaarheidslessen van één uur, inclusief eindverslag) in alle
overige groepen. c. Opleiding Ut Mut Er Ut! Reis van de Held, train-de-trainer
(tweedaagse training voor leerkrachten).

Consequenties organisatie reserveren gymlocatie
twee leerkrachten volgen de tweedaagse training

Consequenties scholing vrijroosteren leerkrachten
beschikbaar stellen van budget (NPO-gelden)

Betrokkenen (wie) team, directie en menno tuik

Plan periode wk

Eigenaar (wie) team, directie

Kosten Lefdag € 1250,- (groep 8) 7 x € 1250,- (7 groepen) Reis van de Heldtraining 2 x
€ 550,- alle bedragen exclusief 21% BTW

Omschrijving kosten Zie boven.

Meetbaar resultaat Alle lessen zijn gegeven. Systematiek is ingevoerd.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Tijdens de jaarlijkse plannings- en evaluatiedag in mei.

Borging (hoe) Twee leerkrachten zijn opgeleid en één en ander is beschreven in een
beleidsnotitie.
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Uitwerking GD7: Didactisch handelen versterken

Thema PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Didactisch handelen versterken

Huidige situatie + aanleiding Op 25 mei 2021 is er een interne audit op De Reinbôge uitgevoerd door Noventa.
Daaruit zijn twee aandachtspunten naar voren gekomen: a. verhogen resultaten, b.
versterken didactisch handelen leerkrachten. Daarnaast is op Noventaniveau
besloten om in ieder geval het komende cursusjaar de focus te leggen op integrale
coaching van alle leerkrachten binnen Noventa.

Gewenste situatie (doel) De leerkrachten beschikken over een adequaat didactisch handelingsrepertoire
volgens EDI.

Activiteiten (hoe) Alle leerkrachten worden gecoacht. Dat gebeurt op de volgende wijze: a. de
directeur legt meerdere keren per jaar in elke groep groepsbezoeken af; die
worden nabesproken: idem door IB-er; b. externen worden ingeschakeld
wanneer een intensievere vorm van coaching wenselijk of noodzakelijk is.

Consequenties organisatie Tijd inplannen voor groepsconsultaties.
Externen faciliteren voor uitvoering coachingstrajecten.

Consequenties scholing N.v.t.

Betrokkenen (wie) team, directie, ib-er en externe coaches.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) idem

Kosten Facilitering externe coaches.

Omschrijving kosten Facilitering externe coaches op Noventaniveau.

Meetbaar resultaat Er wordt adequaat lesgegeven volgens het EDI-model.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Op de jaarlijkse evaluatie- en planningsdag. Op directieniveau.

Borging (hoe) Het voortzetten van klassenconsultaties door de directeur plus IB-er. Dossiervorming
groepsbezoeken/klassenconsultaties/coachingstrajecten. Coachingsbeleid door
Noventa.
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Uitwerking KD1: Op onze school zijn leerlijnen uitgezet voor wetenschap en techniek (onderzoekend leren) in
het curriculum, in lijn met het Noventabeleid.

Thema Streefbeeld

Resultaatgebied Wetenschap en techniek (onderzoekend leren).

Gewenste situatie (doel) Wetenschap en techniek hebben een plek gekregen in het curriculum.

Activiteiten (hoe) Op De Reinbôge worden de activiteiten uitgevoerd conform de afspraken op
Noventa-niveau. In groep 3 en 4 wordt gewerkt met Scratch Junior. In groep 5
en 6 wordt Lego Wedo ingezet. In groep 7 en 8 wordt Lego Spike ingezet. De
leerkrachten van groep 3 t/m 8 worden geschoold.

Betrokkenen (wie) ict-er en leerkrachten groep 3 t/m 8.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) ICT-er, leerkrachten groep 3 t/m 8.

Omschrijving kosten Aanschaf van materialen van Scratch Junior en Lego Spike. Scholing
leerkrachten van groep 3 t/m 8 door Yellow Ducks (kosten voor Noventa).

Uitwerking KD2: Op onze school is een doorgaande lijn vastgesteld voor Vreedzame school in combinatie en
relatie met het aanbod voor Burgerschap. Deze lijn is vastgelegd in een notitie.

Thema Streefbeeld

Resultaatgebied Methode voor sociaal emotionele ontwikkeling: Vreedzame school en
Burgerschap.

Gewenste situatie (doel) De methodiek Vreedzame school willen we koppelen aan het aanbod voor
Burgerschap.

Activiteiten (hoe) Verdere uitbouw methodiek Vreedzame school door het instellen van
leerlingenraad. Vastleggen van afspraken en aanbod. Borging methodiek
Vreedzaam door nascholing van twee leerkrachten die initiële scholing niet
gevolgd hebben.

Betrokkenen (wie) stuurgroep vreedzame school, teamleden en directie.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Stuurgroep Vreedzame school, directie.

Omschrijving kosten Jaarlijkse licentiekosten Vreedzame school. Zie offerte Mariecke Boesaard voor
scholing: €710,- Eventuele vervolgkosten op basis van nacalculatie.

Uitwerking KD3: Onze school implementeert de nieuwe Cao (landelijk beleid) conform de beleidslijn van
Noventa. Zie notitie nieuwe functiedifferentiatie van Noventa. Daarbij wordt de persoonlijke ontwikkeling van
leerkrachten gestimuleerd.

Thema Streefbeeld

Betrokkenen (wie) hr-functionaris noventa en directie en team.

Plan periode wk
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Uitwerking KD4: Op onze school is er sprake van een helder en doordacht (beredeneerd) leerstofaanbod in
groep 1 en 2 en wordt er gestreefd naar een soepele overgang naar groep 3. Dit is vastgelegd in een
document / notitie.

Thema Streefbeeld

Resultaatgebied Doordacht leerstofaanbod in groep 1 en 2 op het gebied van rekenen.

Gewenste situatie (doel) Het leerstofaanbod in groep 1 en 2 is doordacht en adequaat en voldoet aan de
eisen die de inspectie daaraan stelt.

Activiteiten (hoe) Er vindt nog een bijeenkomst thema onderwijsaanbod groep 1 en 2 plaats op
het gebied van rekenen. Het aanbod wordt vastgelegd in een
borgingsdocument.

Betrokkenen (wie) leerkrachten groep 1 en 2, rekencoördinator en ib-er en directeur

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Onderbouwcoördinator, rekencoördinator, IB-er, directeur.

Omschrijving kosten Naar inschatting € 500,- aan begeleidingskosten. Zie offerte Marthe Postma.
Aanschaf aanvullen rekenmaterialen voor groep 1/2. Zie offerte Malmberg voor
deze component.

Uitwerking KD5: Op onze school beschikken wij over een aansprekend aanbod voor de wereldoriënterende
vakken, met aandacht voor eigen interesses van leerlingen, onderzoekend leren en 21th Century Skills.

Thema Streefbeeld

Resultaatgebied Aanbod wereldoriëntatie.

Gewenste situatie (doel) Onze school beschikt over een adequaat en aansprekend aanbod voor
wereldoriëndoriëntatie.

Activiteiten (hoe) De methode Blink Wereld wordt in groep 4 t/m 8 ingevoerd.

Betrokkenen (wie) team en directeur.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) teamleden van groep (4) 5 t/m 8, directeur.

Omschrijving kosten Aanschaf materialen en jaarlijks terugkerende licentiekosten
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