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De eerste acht weken van het schooljaar 2019-

2020 liggen alweer bijna achter ons. Na een fijne 

zomervakantie rolden we bijna als vanzelf weer in 

ons dagelijks werk en nu staat die Herfstvakantie 

alweer op ons te wachten. Ja werken in het 

onderwijs heeft vele leuke kanten. 

Drukke weken liggen achter ons en dit jaar 

wachten opnieuw vele uitdagingen. De 

begrotingsgesprekken van deze week moeten eind 

oktober leiden tot een nieuwe begroting voor 

2020. Elk jaar weer een uitdagende klus en zeker 

als we moeten ,vast stellen dat we dit moeten 

doen met de situatie dat we geen nieuwe CAO 

hebben. Voorwaar een uitdaging ! In het komende 

jaar gaan we werken aan een nieuw strategisch 

beleidsplan en daaruit komen dan ook nieuwe 

schoolplannen voort.   

 

 

Veel zorgen over het lerarentekort en de 

implicaties die dat heeft voor onze invalpool. Dan 

hebben we het echt over een uitdaging of 

misschien wel ons grootste stressfactor in het 

primair onderwijs. Zorgen voor de continuiteit en 

de kwaliteit. We kunnen echter niet meer doen 

dan ongelooflijk veel energie, creativiteit en 

“puzzelkunde “ inzetten.  Fijn dat we hierbij ook 

regelmatig een beroep mogen doen op onze 

parttimers. 

En dan nu Herfstvakantie, even laten uitwaaien op 

de dijk, op het strand of in de bossen. Even wat 

anders doen en even de rust nemen. Geniet ervan! 

Harrie Steenstra  

 

 Vertrek van collega’s en nieuwe collega's, 

In de vorige nieuwsbrief meldden wij het vertrek 

van een aantal collega's, maar dat was drie weken 

voor de vakantie en ja, de tijd staat niet stil anno 

2019. Het tekort aan leerkrachten biedt ook 

kansen ….. Inmiddels is bekend dat Francien Osinga 

IB-er op de Tarissing een nieuwe uitdaging heeft 

gevonden bij Adenium in Smallingerland/ 

Tytsjerksteradiel, en per 17 oktober gaat Judith de 

Haan, directeur van De Tarissing ons ook verlaten. 

Zij wordt directeur van OBS De Zwette in Drachten. 
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Katie van der Zaag ( invalpool) heeft ons ook 

verlaten. Zij heeft een overstap gemaakt naar haar 

oude beroep als maatschappelijk werker. Sietske 

van Esch ( De Claercamp) is directeur geworden bij 

VCPO Noord Groningen op de school een Ulrum.  

Verder nemen we in oktober nog afscheid van Cor 

van der Hoop, leerkracht op De Oanrin die na jaren 

trouwe dienst bij Noventa ( en PCBO 

Achtkarspelen) met vervroegd pensioen gaat.  

Alle vertrekkers willen wij ook op deze plaats 

nogmaals bedanken voor hun inzet voor onze 

leerlingen. 

Een warm welkom aan Betty Douma leerkracht op 

De Tarissing, Mirjam Walstra, zij-instromer op de 

Wynroas, Grietje Bruining, zij-instromer op De 

Claercamp, Henri Solle, leerkracht op De Reinbôge, 

Mirjam Visser, IB-er en leerkracht op De 

Tarissing,Tine Hoekstra, leerkracht op De Twa-ikker 

en invalpool, Cedy Broos, Ietske Pama, Wieneke 

Offringa, Eelkje Groen, Jelmar Hoekstra, Anne Roy 

Visser, Roy Reininga, Anne Bijma allen werkzaam 

voor de invalpool op diverse scholen en Marthe 

Postma interim-directeur op De Tarissing. Op basis 

van de lijst zou je denken dat we genoeg mensen 

in de invalpool hebben maar niets is minder waar. 

Bijna alle bovengenoemde collega’s werken al op 

langdurige verloven. ( zwangerschap, studie, 

ouderschapsverlof en dergelijk)    

 

Als je een leerling wilt 

verleiden tot leren moet je 

eerst zijn hart raken 

 

 

 

OUD-LEERLING JOUKE 

SPOELSTRA HEROPENT ALS 

WETHOUDER VERBOUWDE 
TARISSING 

Drogeham - Jouke Spoelstra opende 

woensdagmiddag 2 oktober als wethouder van 

de gemeente Achtkarspelen de verbouwde school 

De Tarissing in Drogeham. Bijzonder, voor hem 

zelf en de school, want ooit zat hij er zelf in de 

klas.

 

In april van dit jaar is de voornamelijk inpandige 

verbouwing van de school gestart. De school heeft 

een volledig nieuwe bouwkundige inrichting 

gekregen, met een groot en overzichtelijk leerplein 

https://defeanster.nl/artikel/1050750/oud-leerling-jouke-spoelstra-heropent-als-wethouder-verbouwde-tarissing.html?fbclid=IwAR1ak-rmIS66VfmGcfwlIUEZWTUps0n9lmMaczXtYSH79SWtAJyysQzLMO4&harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F#img_1138129
https://defeanster.nl/artikel/1050750/oud-leerling-jouke-spoelstra-heropent-als-wethouder-verbouwde-tarissing.html?fbclid=IwAR1ak-rmIS66VfmGcfwlIUEZWTUps0n9lmMaczXtYSH79SWtAJyysQzLMO4&harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F#img_1138130
https://defeanster.nl/artikel/1050750/oud-leerling-jouke-spoelstra-heropent-als-wethouder-verbouwde-tarissing.html?fbclid=IwAR1ak-rmIS66VfmGcfwlIUEZWTUps0n9lmMaczXtYSH79SWtAJyysQzLMO4&harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F#img_1138133
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en een herindeling van de nevenruimten. Daarnaast 

is de school voorzien van led-verlichting, een 

nieuwe verwarming en muurisolatie. Zonnepanelen 

voorzien nu in de eigen behoefte aan elektriciteit. 

Buitendeuren 

Voor het oog zijn de meest opvallende elementen in 

de grote renovatie de nieuwe vloerbedekking, een 

grondige schilderbeurt, nieuwe keukenopstelling, 

verbeterde centrale opslag en eigen buitendeuren in 

alle klaslokalen. Op het plein zal in het najaar nog 

meer groen toegevoegd worden. 

De renovatie is uitgevoerd in samenwerking met 

veel lokale partijen/ondernemers, de gemeente 

Achtkarspelen en het schoolbestuur Noventa als 

bevoegd gezag van de school. ,,De renovatie is een 

goed voorbeeld van mooie en goede lokale 

samenwerking tussen de gemeente en het 

schoolbestuur, waarbij het belang van de kinderen 

voorop staat’’, zegt Harrie Steenstra, directeur-

bestuurder van Noventa. 

Jaren vooruit 

,,De leerlingen kunnen nu weer leren en werken in 

een mooie, duurzame school, met oog voor goed 

onderwijs en met prachtige voorzieningen voor een 

duurzaam klimaat. CBS De Tarissing kan 

bouwkundig weer jaren vooruit en de leerlingen 

kunnen onderwijs krijgen in een passend modern 

gebouw. De school is zo weer toegerust voor jaren 

goed onderwijs.’’ 

 

 

Doe de dingen die je 

moeilijk vindt daar leer 

je van !   

 

 

 

De Mansarde uitleg van ons logo  

Mansarde 

Het logo van de Mansarde bestaat uit veel verschillende 

elementen, hierbij een korte uitleg: 

De naam: Deze is bedacht samen met de eerste groep 

‘Mansardeleerlingen’. Het woord is afkomstig uit het 

Frans en is oorspronkelijk een uitbreiding op een dak, in 

de vorm van een zolderkamer. Daarbij ontstaat dan de 

kenmerkende vorm van het dak, een mansardekap. Bij 

‘zolderkamer’ denken we enerzijds aan de figuurlijke 

‘bovenkamer’ van de kinderen, die wordt uitgebreid, 

maar ook aan onze locatie op de bovenverdieping van de 

‘Johannes Looijengaskoalle’, die aanvoelt als een 

zolderkamer. De vorm van de mansardekap is de zwarte 

lijn in het logo. 

Kleuren: Deze zijn ontleend aan de kleuren van het logo 

van Noventa. Ook de (gestippelde) ‘koepel’ verwijst 

hiernaar.  

Groene lijn: Vanuit onze Christelijke identiteit kennen we 

een stevige basis, die ligt onder de manier waarop wij 

kijken naar kinderen, ouders en collega’s, en die een 

fundament biedt voor de vormgeving van ons onderwijs. 

Driehoek: In een aantal modellen rond 

(hoog)begaafdheid komt de verbinding school, ouders 

en ontwikkelingsgelijken expliciet naar voren. Daarbij 

wordt aangegeven dat, naar mate deze elementen 

dichter bij elkaar staan, dit een positieve invloed heeft 

op de mate waarin het kind zich ontwikkelt. Ook het 

drietal ‘autonomie, relatie en competentie’ komt 

regelmatig aan de orde bij gesprekken rond 

(hoog)begaafde kinderen. De juiste verhouding is van 

groot belang. Verder kunnen de gestippelde lijnen 

gelinkt worden aan het analytisch vermogen dat de 

doelgroep vaak in grote mate bezit.  

De grote M: Uiteraard de eerste letter van Mansarde. 

Aangevend dat er ruimte moet zijn voor creativiteit én 

dat er buiten de lijntjes mag worden gekleurd! 

https://defeanster.nl/artikel/1050750/oud-leerling-jouke-spoelstra-heropent-als-wethouder-verbouwde-tarissing.html?fbclid=IwAR1ak-rmIS66VfmGcfwlIUEZWTUps0n9lmMaczXtYSH79SWtAJyysQzLMO4&harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F#img_1138134
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Nieuwe CAO Primair Onderwijs 

Inmiddels is het oktober en nog steeds hebben we 

geen nieuwe CAO in het Primair Onderwijs, terwijl 

de oude AO in maart is afgelopen. Wel zijn de 

voorbereidingen voor nieuwe gesprekken gestart, 

maar dat is het dan waar we het mee moeten doen 

….. Prinsjesdag 2019 bracht voor ons in het Primair 

Onderwijs ook een goed nieuws dus inmiddels 

hebben de vakbonden opnieuw acties en stakingen 

aangekondigd. Allemaal onrust waar we niet op 

zitten te wachten …....  Hopelijk kunnen we de 

politiek duidelijk maken dat er echt wat moet 

gebeuren aan de salarissen in het primair 

onderwijs en dan ook graag voor directeuren en 

onderwijsondersteuners.    

Project Lego Wedo 

In oktober zijn we gestart met het project Lego 

WeDo. Leerkrachten van groep 5 en 6 gaan dit jaar 

aan de slag met dit project, zelf lessen geven in 

programmeren met behulp van ‘Milo’ de 

Legorobot. In de tweede helft van dit cursusjaar 

onder begeleiding van Yellow Ducks starten we 

met de themalessen ‘BOOM TOWN BUILD’ voor de 

Lego League. Leerlingen werken gedurende deze 

periode het thema verder uit en werken naar een 

presentatie toe op de Expo, die in april gehouden 

wordt. 

Met Lego WeDo organiseren we leerconcepten die 

leerlingen inspireren om hun creativiteit en 

aangeboren nieuwsgierigheid te gebruiken door 

dingen zelf te ervaren. 

Lego WeDo biedt speelse leerervaringen die 

leervakken tot leven brengen in de klas en leren 

leuk en doeltreffend maken. Ze bieden een breed 

assortiment fysieke en digitale educatieve 

hulpmiddelen die leerlingen aansporen om creatief 

te denken, systematisch te redeneren en hun 

vermogen om hun eigen toekomst vorm te geven 

stimuleren. 

Tijdens de eerste kickoff heeft de Rolfgroep ook 

een bijdrage geleverd.  

 

 

Nieuwe ontwikkelingen 

rondom iPads  

Op 10 september 2019 heeft Apple zijn nieuwe 

producten bekend gemaakt en alle ontwikkelingen 

rondom deze nieuwe apparaten.  

Daarnaast hebben ze ook iPadOS gepresenteerd 

dat op 30 september 2019 wordt vrijgegeven. Deze 

update brengt op de iPads een aantal 

vernieuwingen met zich mee, hieronder staan een 

aantal van deze vernieuwingen: 
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• Het beginscherm: Deze zal ruimer 

opgezet zijn waardoor je een betere iPad-

ervaring krijgt. 

 

• Twee documenten naast elkaar: Je kon al 

twee apps naast elkaar gebruiken, maar 

je kunt met iPadOS ook twee 

documenten van dezelfde app 

(bijvoorbeeld notes of keynote) naast 

elkaar gebruiken. 

• Slide over:  

Hiermee kun je over een andere app een 

app gebruiken als 'zwevende' app. 

Handig als je bijvoorbeeld even wat wil 

berekenen in calculator als je op een 

website in safari aan het kijken bent. 

 

Nieuws van ParnasSys 

Leerling toetsvergelijkingspagina 

Na de upgrade van april is er een nieuwe pagina 

beschikbaar waar je toetsresultaten kan 

vergelijken van een individuele leerling. De 

toetsvergelijkingspagina toont resultaten van niet-

methodetoetsen van een specifieke leerling naast 

elkaar. 

Waar 

Leerling > desbetreffende leerling > toetsen > niet-

methodetoetsen.  

Kies met het filter ‘Schooljaar’ het schooljaar en 

het filter ‘Periode’ de periode waarvan je de 

hoofdafnames met elkaar wilt vergelijken. 

ParnasSys toont dan automatisch de voorliggende 

periode erbij ter vergelijking.  

Er zijn twee mogelijkheden om te vergelijken: 

• Resultaten van meerdere toetsseries: 

klik op de roze knop Toetsperiode 

vergelijken. 

• Resultaten van één toetsserie 

vergelijken: klik op het toets-vergelijk-

icoontje (de naar elkaar wijzende 

pijltjes, naast het wijzigingspotloodje) 

achter het toetsresultaat van de 

leerling. 

Let op! Je ziet kunt alleen de hoofdafnames 

vergelijken. Wil je toch een resultaat vergelijken 

die niet staat aangemerkt als hoofdafname, dan 

kun je deze toets tijdelijk als hoofdafname 

instellen.  

Groei 

Aan de rechterkant van de 

leerlingvergelijkingspagina zie je de groei van de 

leerling. De groei kan zowel in vaardigheidsscore 

(VS) als in didactische leeftijdsequivalent (DLE) 

getoond worden. De getoonde groei is het verschil 

tussen de twee toetsen die vergeleken worden.  

Op de afbeelding 

hierboven zie je de 

groei in 

vaardigheidsscores 

(+26 VS). Wil je de 

groei in DLE 

weergegeven zien, klik 

dan op weergaveopties 

aan de linkerkant. In 

dit dropdownmenu 

kun je DLE aanvinken 

zodat je ook de groei in DLE kunt zien.  

Bij sommige toetsresultaten toont ParnasSys geen 

groei. Er is dan geen vaardigheidsscore of DLE 

beschikbaar. Bij de AVI-toets zie je bijvoorbeeld dat 

ParnasSys geen groei toont in vaardigheidsscore, 

maar wél in DLE.  

Heeft de leerling in de ene periode wel een toets 

gemaakt en in de andere periode geen toets, dan 

blijft het vak met groei op het overzicht leeg. 

ParnasSys kan geen groei tussen de twee periodes 

berekenen, daarom wordt dan ook geen groei 
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getoond. Als de leerling wel een toets heeft 

gemaakt in de twee gekozen periodes, maar de 

toets(en) zijn niet als hoofdafname aangevinkt bij 

de toets invoerpagina, dan zullen de vakken ook 

leeg blijven. Alleen toetsen aangevinkt als 

hoofdafname worden meegenomen in de 

vergelijking. 

Tip 1:  

Wist je dat je bij het afdrukken van een 

toetsresultaatpagina de mogelijkheid hebt om de 

vakken bij vaardigheidsniveau en niveauwaarden 

volledig in te kleuren? Dit is echter wel afhankelijk 

van welke browser je gebruikt, de versie van je 

browser en je printer. In dit artikel lees je hoe je je 

browser kunt instellen.   

Tip 2:  

Na het registreren van absenties van leerlingen wil 

je ook graag inzichtelijk krijgen hoe lang leerlingen 

afwezig zijn geweest en of je het verzuim moet 

melden bij de leerplichtambtenaar. Vanaf volgende 

week zie je met de nieuwe pagina 'Absentie 

totalen per leerling' in een oogopslag het verzuim 

van leerlingen in de afgelopen vier weken. 

Bovendien koppelt ParnasSys de 

verzuimmeldingen nu met versie 10 van het 

verzuimregister van DUO waardoor je meer 

informatie ziet in de terugkoppelingen van DUO. 

Lees op het kennisportaal alles over het monitoren 

van het verzuim. 

Henk Visser 

 

 

 

 

 

 

Om motivatie te kunnen 

oogsten, moet je passie                     

zaaien. 

Zomerpresentje 

 Fotografeer dit badlaken in de vakantie op de 

meest leukste, grappigste, koddigste, 

vertederendste wijze  of misschien wel op de 

meest afgelegen plaats en stuur die foto op. Die 

uitdaging gaven we mee bij het zomerpresentje en 

ja zeker kregen we reacties en we hebben een 

winnaar !!!!! 

De leuke geschenken bon gaat naar Corinne de 

Boer werkzaam op De Oanrin. Helemaal in het 

zuiden van Portugal twee prachtige foto's met 

(heel slim) ook de presentjes van vorige jaren en ja 

dat was doorslaggevend. Gefeliciteerd !  

 

 

Op de foto krijgt Coriene haar welverdiende bon 

uitgereikt.  

 

 

  

https://parnassys.zendesk.com/hc/nl/articles/360020117674?utm_medium=email&utm_source=nieuwsbrief
https://parnassys.zendesk.com/hc/nl/articles/360020117674?utm_medium=email&utm_source=nieuwsbrief
https://parnassys.zendesk.com/hc/nl/articles/360021249913?utm_medium=email&utm_source=nieuwsbrief
https://parnassys.zendesk.com/hc/nl/articles/360021249913?utm_medium=email&utm_source=nieuwsbrief
https://www.bedrijfsfitnessnederland.nl/
https://www.bedrijfsfitnessnederland.nl/
https://www.bedrijfsfitnessnederland.nl/
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Bedrijfsfitness  

 
 

Maak kans op fantastische 

prijzen met jouw abonnement!  

De Bedrijfsfitness Startweken zijn 

weer losgebarsten, een gezonde 

zaak! Heb jij al een 

bedrijfsfitnessabonnement via onze 

bedrijfsfitnessregeling? Of overweeg 

jij om jouw sporttas (weer) uit de 

kast te trekken? Zorg dan dat je er 

nu bij bent: t/m 31 oktober 2019 

maak jij met jouw 

bedrijfsfitnessabonnement kans op 

een stedentrip of een van de andere, 

fantastische prijzen! 

       Zo werkt het  

Meedoen is heel eenvoudig! Meld je 

uiterlijk 31 oktober 2019 aan voor 

een bedrijfsfitnessabonnement via 

onze bedrijfsfitnessregeling. Je 

maakt dan automatisch kans op de 

prijzen die Bedrijfsfitness Nederland 

beschikbaar stelt. Heb je al een 

bedrijfsfitnessabonnement? Heel 

goed! Dan kan je meedoen door een 

collega te tippen die nog niet 

deelneemt. Hoe meer collega’s 

sporten, hoe beter! Inschrijven of 

tippen kan via 

www.mijnfitnessplan.nl met 

toegangscode NOV1195. Wie weet 

hoor jij in november dat je een van 

de gelukkige winnaars bent!   

Het prijzenpakket 

Natuurlijk is jezelf fit voelen de 

grootste beloning. Maar daarnaast 

verloot Bedrijfsfitness Nederland 

fantastische prijzen die te maken 

hebben met sport, gezondheid, 

voeding of mindset! Het 

prijzenpakket bestaat uit:     

• De hoofdprijs: een 

stedentrip naar keuze, voor 

2 personen 

• 1x een draadloze JBL 

koptelefoon 

• 1x draadloze JBL oortjes 

• 3x een Nutribullet blender 

• 4x een Polar hartslagsensor 

• 5x een foamroller 

• 10x het boek ‘Happy life 

365’ van Kelly Weekers 

 

Sporten met korting via Noventa  

Bij Noventa vinden wij het belangrijk 

om een gezonde levensstijl te 

stimuleren. We willen graag collega’s 

motiveren om voldoende te bewegen 

en daarom bieden we korting op een 

bedrijfsfitnessabonnement! 

  

Of je nou voor het eerst (sinds lange 

tijd) naar de sportschool gaat of 

fitness ‘erbij doet’ omdat je al 

fanatiek hardloopt, het financiële 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbedrijfsfitnessnederland.us12.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D3baee30f0642d6e57fc7ec205%26id%3D5db1a36105%26e%3D8319c042a3&data=01%7C01%7Cm.dehek%40noventa.nl%7C6f57fc474c22456a5d5508d73c353489%7Ceb238600f29c497bacea6b0e6f0c4f01%7C1&sdata=PrFVslJUk8%2BYtTvh8mztHCb6Oxljuf95VRc8kesdJGc%3D&reserved=0
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voordeel maakt het nu extra 

aantrekkelijk! Wat jouw 

beweegredenen ook zijn, 

bedrijfsfitness is voor iedereen 

geschikt.  

 

Het sportaanbod 

Via onze bedrijfsfitnessregeling kan 

je kiezen uit meer dan 2.800 

sportlocaties! Bijvoorbeeld 

landelijke ketens als Basic-Fit en Fit 

For Free maar ook bijna alle lokale 

fitnesscentra, yogascholen en 

CrossFit boxen. Bedrijfsfitness is 

meer dan fitness! Bij veel centra kan 

je bovendien deelnemen aan talrijke 

groepslessen, zoals X-co, Spinning 

en Aerobics. Natuurlijk kun je ook 

zelfstandig trainen, of met een 

personal trainer.  

In de startblokken! 

Zie jij jezelf al wegdromen in een 

mooie Europese stad of genieten van 

jouw favoriete muziek in de 

sportschool? Kom dan in actie en doe 

mee aan de Bedrijfsfitness 

Startweken (BFSW)! Op 

www.mijnfitnessplan.nl 

(toegangscode NOV1195) lees jij 

alles over de actie en het voordeel op 

jouw bedrijfsfitnessabonnement. De 

actie loopt t/m 31 oktober 2019. Wie 

weet word jij in november verrast 

met een mooie prijs! Niks missen? 

 

Volg dan de BFSW via Instagram of 

Facebook.  

 

Veel sportplezier!  

 

 

 

 

 

 

 

Advertentie om te verspreiden                       

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbedrijfsfitnessnederland.us12.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D3baee30f0642d6e57fc7ec205%26id%3Da3cd115ca3%26e%3D8319c042a3&data=01%7C01%7Cm.dehek%40noventa.nl%7C6f57fc474c22456a5d5508d73c353489%7Ceb238600f29c497bacea6b0e6f0c4f01%7C1&sdata=SUDYti%2FtXxDpgDu4Iu28HM7dAJKvfllHRB47Di7eYfc%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbedrijfsfitnessnederland.us12.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D3baee30f0642d6e57fc7ec205%26id%3D87d5f9e6a6%26e%3D8319c042a3&data=01%7C01%7Cm.dehek%40noventa.nl%7C6f57fc474c22456a5d5508d73c353489%7Ceb238600f29c497bacea6b0e6f0c4f01%7C1&sdata=URRd2XrlYhHjPaT7kmBEr%2Fbk1z%2BlGo8vUHISC%2ByaZbg%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbedrijfsfitnessnederland.us12.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D3baee30f0642d6e57fc7ec205%26id%3D60ed0a5945%26e%3D8319c042a3&data=01%7C01%7Cm.dehek%40noventa.nl%7C6f57fc474c22456a5d5508d73c353489%7Ceb238600f29c497bacea6b0e6f0c4f01%7C1&sdata=%2BfTuU0UtZiNWJjqbVYhXWcQyKV3uNMNi%2FoGZcFsRY8I%3D&reserved=0
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De Raad van Toezicht van Noventa, Stichting voor Christelijk    

Primair Onderwijs in de gemeente Achtkarspelen, zoekt: 

Voor meer informatie over Noventa en de benoemingsprocedure zie: 
  

www.noventa.nl 

www.erikversteege.nl 

Sluitingsdatum sollicitatiebrieven: 4 november 2019 

LID RAAD VAN TOEZICHT   

PORTEFEUILLE FINANCIËN-CONTROL-BEDRIJFSVOERING 


