
Kwaliteitskaart NOODkinderopvang Soest-Baarn 
          17 april 2020 

 
 
Deze kwaliteitskaart is een werkdocument. Hij wordt ge- update bij nieuwe 
ontwikkelingen. Indien u een update wenst dan deze graag versturen naar 
H.vandillen@soest.nl (voor gemeente Soest) of j.vanrennes@baarn.nl (voor 
gemeente Baarn) 
 
Doel 
De gemeente, kinderopvang en onderwijs werken samen om de kinderen van ouders 
in de cruciale sector en kwetsbare gezinnen gezamenlijk opvang te bieden.  
 
Uitgangspunten 
Algemeen: Waar mogelijk werken scholen en kinderopvangen jeugdhulp samen. 
 
Communicatie 
Er bestaat een S-B Crisis App groep. Deelnemers zijn: gemeente, kinderopvang, 
SWV en onderwijsbestuurders van Baarn en Soest. 
 
Kinderopvang 

• Waar nodig kan een beroep gedaan worden op kinderopvang ook wanneer  
het betreffende kind hier nog geen opvang afnam. In dat geval zijn er op dit 
moment geen kosten aan verbonden voor ouders. Dit geldt voor Baarn en 
Soest. 

• Op de opvang vindt de opvang plaats tussen 8.00 en 19.00 uur. Indien dit  
nodig is kan er binnen Soest en Baarn en 24 uurs opvang geboden worden 
door verschillende aanbieders. Zie voor meer info de kop “kinderopvang 
Soest”. 

 
Binnen Kinderopvang Baarn is 24 uurs opvang bespreekbaar via de 
locatiemanagers Wendy Beem en Scarlet Wetters, tel. 035-5289300 
info@kinderopvangbaarn.nl. Binnen Kindergarden is 24 uurs opvang mogelijk, per 
individuele aanvraag wordt beoordeelt of een plaats aangeboden kan worden, 
noodopvang@kindergarden.nl, tel. 020 -423 54 22. 
 
 
Scholen 

• De groep opvangkinderen bestaat uit maximaal 12 kinderen. Wanneer  
splitsing nodig is overleggen de directeuren van de betreffende scholen over 
waar en wie. Sommige scholen bieden samen opvang aan gezien de 
aantallen die opvang nodig heeft. Indien deze vraag toeneemt wordt de 
clustering opgeheven. 

• Op de school vindt extra schoonmaak plaats. 

• Op scholen vindt de opvang plaats tijdens de schooltijden van de locatie. 

• Bij opvang op school zorgen kinderen zelf voor eten en drinken tijdens de  
ochtend en middagpauze. 

• Per schoollocatie waar opvang plaats vindt is een coördinator. 

• Waar scholen samen de opvang borgen gaan de directeuren met de 

mailto:H.vandillen@soest.nl
mailto:j.vanrennes@baarn.nl
mailto:info@kinderopvangbaarn.nl
mailto:noodopvang@kindergarden.nl


coördinator in gesprek hoe de bezetting van de opvang in gezamenlijkheid 
kan plaats vinden. 

 
Opvanglocaties vanaf 23 maart 
 
Baarn Onderwijs 

1. Locatie “ De kleine stad (BSO) met personeel van scholen. 
Voor leerlingen van de Uitkijck en Guido de Bresschool 

 
2. Locatie Noorderbreedte 

Voor leerlingen van Montini, KWS en Gaspard 
 

3. KWS 
Noodopvang op dinsdag en donderdag. De kleuters worden opgevangen via 
de BSO organisaties.  

 
4. Locatie eigen school 

NBS, Amalia – Astroschool en Aloysius vangen de leerlingen zelf op in de 
eigen school. 

 
Baarn kinderopvang 

• Kinderopvang Helden Opvang Baarn (Kinderdagverblijf en BSO, zelfde  
locatie), 0-12 jaar kan worden opgevangen en van 07:30-18:30 (geen 24 uurs 
opvang). Amsterdamsestraatweg 55A in Baarn 
Contactpersoon: Marlies Dingemans, marliesheldenopvang@gmail.com 
0657329828 

• Kids voor Kinderen Kinderopvang (1 locatie, KDV en BSO) 
geopend van maandag tot vrijdag van 7.30 uur tot 18.30 uur,  
Oud-Eemnesserweg 5B, 3741 MP Baarn (geen 24 uurs opvang) 
Contactpersoon: Dianne Alma – vestigingsmanager, Tel.: 035-5430309 
dianne@kidsvoorkinderen.nl info: www.kidsvoorkinderen.nl 

• Kinderopvang Baarn (voor nu KDV en BSO de Kleine Stad). KDV en BSO,  
geopend vanaf 07:00 -18:00/18:30 en vervoegde opvang vanaf 06:30 is op 
aanvraag ook mogelijk. 
Contactpersoon: Wendy Beem en Scarlet Wetters, tel. 035-5289300 
info@kinderopvangbaarn.nl  

• KMN Kind en Co  
1. KDV Twinkel ( 0-4 jaar van 7.30-18.30 ma t/m vr ) , Peutergroep Hummelhonk  

( 2-4 jaar ma, di, woe, do, vr ochtend en ma, di, do middag) en BSO 
Noorderlicht ( 4 tot 12 jaar ma t/m vrijdag aansluitend aan de school tot 18.30 
uur), De oude Werf 7; in gebouw Noorderbreedte 

2. BSO Podium ( 4-12 jaar ma, di, do aansluitend aan de school tot 18.30 uur),  
Kerkstraat 32 in de Aloysiusschool 

3. BSO Orangerie( 4-12 jaar ma, di,do,vr aansluitend aan de school tot 18.30  
uur) en Peutergroep Dribbel ( 2-4 jaar ma, di, woe, do, vr ochtend en ma, di, 
do middag), Vondellaan 2 bij de NBS 
Contactpersonen: Voor de locaties in Baarn Monique Elemans, 06-57148333 
m.elemans@kmnkindenco.nl  
Voor de organisatie Kind & Co; Jet Klomp j.klomp@kindenco.nl 06-52473334 

• Kindergarden (vanaf 2 maanden tot 4 jaar en BSO) 
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Maandag - vrijdag: van 7.30 tot 18.30 uur, Teding van Berkhoutstraat 7 in 
Baarn 
Contactpersoon: Laura Companje, noodopvang@kindergarden.nl en 
info@kindergarden.nl 020 423 54 22 

• BSO Buiten, open van 08.00-18.30 uur, de Eemborg 6 Baarn 
Contactpersoon: José Lansaat, telefoonnummer is: 06-51955744, 
jose.lansaat@bso-buiten.nl 

 
Er zijn nog meerdere kleinere opvangen die opvang kunnen bieden. Coördinator 
daarvoor is Joyce van Rennes; j.vanrennes@baarn.nl of 06-57662214 
 
Opvang groep 1 en groep 2 Baarn 
Noorderbreedte en NBS 
Kind & Co werken samen met deze scholen. 
Kinderen kunnen vanaf half 9 gebracht worden en zijn daar tot half 1. Ze worden 
opgevangen door een Pedagogische medewerker van Kind & Co. 
Van half 1 tot half 2 krijgen ze sportles, daarna worden ze opgehaald. 
Contactpersoon Kind en Co, Monique Elemans M.Elemans@kmnkindenco.nl 
 
Uitkijck 
Bij kinderopvang de Klein Stad, van kinderopvang Baarn, wordt hetzelfde gedaan als 
door Kind & Co 
Contactpersoon Kinderopvang Baarn, s.wetters@kinderopvangbaarn.nl 
 
Amalia Astro  
Kinderopvang Baarn biedt vanaf week 15 twee dagen per week opvang, door inzet 
van Pedagogische medewerkers. Ze vangen op twee kinderen op dinsdag en 
donderdag op. 
Contactpersoon Kinderopvang Baarn, s.wetters@kinderopvangbaarn.nl 
 
Guido 
Vanaf dinsdag 7 april vangt Kinderopvang Baarn op alle dagen de kleuters van de 
Guido op. 
Contactpersoon Kinderopvang Baarn, s.wetters@kinderopvangbaarn.nl 
 
BSO Buiten 
Zij hebben aangegeven kinderen van groep 1 en 2 te kunnen opvangen. Deze 
informatie is gisteren, einde van de middag, per email gedeeld. 
Contactpersoon BSO buiten, José Lansaat, Jose.lansaat@bso-buiten.nl 
 
Vanaf 7 april worden de KWS leerlingen op dinsdag en donderdag op hun eigen 
school opvangen en niet meer in de Noorderbreedte. 
 
Soest Onderwijs 
PCBO en STEV werken samen. 
SKOSS en van der Hucht organiseren zelf de opvang. 
Coördinator PCBO: Bart Sonnenberg  
Coördinator VdH scholen: Henk Oudshoorn 
Coördinator SKOSS scholen: Jos de Wit 
Coördinator STEV scholen: Juliette Bitter  
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Danielschool: Jacco Gaasbeek 
De Ruimte: Dorianne de Groot 
 
1Locatie Insinger 
Voor leerlingen van: Insinger, en de Bron werken samen op locatie van de Insinger 
Naam coördinator locatie: Wendela Kruijt 
Telefoon nummer: 035-6017309 
Mailadres:info@insingerschool.nl 
 
2Locatie Waterink 
Voor leerlingen van: Waterink, Egelantier, PWA en deBuut 
Naam coördinator locatie: Connie Nativ (directeur Waterink) 
Telefoon nummer:0628133758 
Mailadres: directie@waterinkschool.nl 
 
3 Locatie Da Costaschool 
Biedt zelf opvang aan kinderen 
 
Soest kinderopvang 
KnijntjeZippies en Bink zijn de grootste kinderopvang aanbieders van Soest. Zij 
bieden beiden kinderopvang van 0-4 en BSO aan. Dit doen zij in overleg met hun 
bestaande samenwerkingspartners op scholen. Zij kunnen beiden in geval van nood 
24 uurs opvang bieden. 
1. Openingstijden 
K’nijntje (0 – 4 jarigen)  
Bied altijd opvang van 07.00 uur tot 19.00 uur. 
Vanzelfsprekend mag het ook een deel van de tijd zijn. 
Bink (0-4 jarigen) 
Bied opvang van 7-18.30 op locatie Vliegdorp 
Andere kinderdagverblijven is van 7.30 uur tot 18.30 uur 
2. Aantallen kinderen per groep 
K’nijntje (KDV): maximaal 4 (hangt af van de leeftijden / nieuwe kinderen etc.) 
Zippies (BSO): maximaal 6 
We proberen zo veel mogelijk kinderen en medewerkers te spreiden over de locaties.  
Bink: (KDV) maximaal 6 
Bink: (BSO) maximaal 10 
3. Aanvullende informatie 
KnijtjesZippies hebben de zorgkinderen in beeld en houden contact met de 
betreffende ouders. 
Bink: Kwetsbare jeugdigen zijn in beeld gebracht en hier wordt contact mee 
onderhouden. Openingstijden worden flexibel gehanteerd naar behoefte van ouders 
die werkzaam zijn in de cruciale sector. 
 
Contact personen: 
KnijntjeZippies: Lauret Uyland: 06-10286965, planning@knijntjezippies.nl 
Bink: Marianne Rave: 06-14326537 
Topkids: Gilbert Saffrie: 06-52394093 
 
Er zijn nog meerdere kleinere opvangen die opvang kunnen bieden. Coördinator 
noodopvang is Noesjka van der Pal; 06-28645294 

mailto:directie@waterinkschool.nl
mailto:planning@knijntjezippies.nl


 
 
Soesterberg Onderwijs 
1Locatie Startbaan 
Voor leerlingen van Startbaan  
Naam coördinator locatie: Pascal Franken (directeur van de Startbaan en PWA) 
Telefoon nummer:0646353828 
Mail adres:p.frank@destartbaansoesterberg.nl 
 
2. Carolusschool: 
Biedt zelf opvang aan kinderen binnen school.  
 
3. Postiljon: 
Biedt zelf opvang aan kinderen binnen school 

 
 
Kwetsbare kinderen Baarn en Soest 
Minister Slob heeft op 20 maart 2020 aangegeven dat naast kinderen met ouders in 
de cruciale sector ook kwetsbare kinderen recht hebben op noodkinderopvang. 
Nu de verlengde crisisperiode ingaat vraagt het omgaan met kwetsbare kinderen en 
kwetsbare situaties om gerichter beleid. 
 
We onderscheiden twee stromen van opvang: 

o Leerlingen van ouders in vitale beroepsgroepen - categorie A; 
o Kwetsbare leerlingen en kwetsbare situaties – categorie B; 

 
Categorie A 

● Voor categorie A geldt de landelijk opgestelde richtlijnen.  Wanneer minstens 
1 ouder in die doelgroep valt en er echt geen andere oplossing is om de 
kinderen thuis op te vangen of wanneer beide ouders onder de doelgroep 
vallen, dan vangt de school die leerlingen op. 

● Categorie A is voor ons als volgt verdeeld: 
o Postiljon valt onder de locatie Startbaan; 
o Insinger clustert samen met Bron– locatie Insinger; 
o  Da Costa  biedt zelf opvang 
o Werveling vangt op in eigen schoollocatie; 
o Waterink clustert samen met het STEV – locatie Waterink (vrijdag 

locatie Egelantier) 
o Amalia – Astroschool vangt op in eigen locatie; 
o Guido de Brès vangt op in locatie Kleine Stad (Kinderopvang) 
o Gaspard en KWS vangen op in locatie Noorderbreedte 

● Het gaat om opvang en niet om onderwijs. Het onderwijs wordt gegeven 
door de eigen leerkracht digitaal of via contact en pakketten. 

● De school is verantwoordelijk voor de opvang. Dat kan in samenwerking met 
partners zoals KOV, peuterspeelzalen e.d. 

● Voor de inzet van de opvang is het verstandig om minimaal 1 Leerkracht of 
pedagogisch medewerker (KOV) op een groep te zetten. De rest kan bestaan 
uit vrijwilligers, stagiaires, onderwijsassistenten, sportdocenten, 
muziekspecialisten e.d. 

● De opvang is tijdens de schooluren 



Categorie B 
● Kwetsbare leerlingen zijn volgens het ministerie: 

○ kinderen die thuis geen of onvoldoende digitale faciliteiten hebben (B1) 
○ kinderen die thuis onvoldoende ondersteuning krijgen, waardoor 

leerachterstand ontstaat of nog groter wordt  - handelingsverlegen of 
handelingsonbekwaam (B2) 

○ kinderen die in een onveilige thuissituatie zitten (B3) 
● Categorie B1: alle leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben toegang tot internet en 

een devices om het afstandsonderwijs te volgen; (Actie: door de verlenging 
ontstaat een toenemende vraag om chromebooks voor thuis. Dit 
inventariseren we en lossen we op.)  

● Categorie B2: Uitgangspunt is dat deze leerlingen in principe niet fysiek 
opgevangen worden. Goed overleg tussen leerkracht, IB er en soms externe 
partner SWV, RT bureau, Balans e.d. is nodig. Te denken valt aan een digitale 
huiswerkbegeleiding op de middag of dagelijks een kort begeleidingsmoment.  
Gezondheid en veiligheid gaat boven alles. Daarna komt pas 
onderwijsachterstanden en/ of handelingsbekwaamheden. 

● Categorie B3: Dit wordt van geval tot geval bekeken. Indien 2 of meer 
instanties zich ernstig zorgen maken wordt de opvang geregeld, liefst en 
indien mogelijk op de eigen schoollocatie. 

 
Coördinatie en communicatie 
Om een goede inventarisatie te doen van de wekelijkse omvang van de vraag naar 
noodkinderopvang, van kinderen met ouders in de cruciale sector en kwetsbare 
kinderen, vraagt de gemeente terugkoppeling per mail over de locaties waar de 
opvang heeft plaatsgevonden en over hoeveel kinderen er zijn opgevangen.  
Deze gegevens worden door de gemeente wekelijks gedeeld met de VNG, GGD 
regio Utrecht, gemeente, kinderopvang en scholen. 
 
Jeugdteam Soest / Lokaal Team Baarn 
Het Jeugdteam van de gemeente Soest is op werkdagen bereikbaar van 8.30 uur tot 
17.00 uur op telefoonnummer 06-15679054   (nummer enkel geschikt voor 
professionals) en voor inwoners op 035-6093411. Via de site van de gemeente 
kunnen mensen bij het kopje “zorg, werk en inkomen” zich aanmelden. 
 
Het Lokaal Team van de gemeente Baarn is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 
17.00 uur op telefoonnumer 06-28316303. Ze behandelen de mail binnen 5 dagen, 
lokaalteambaarn@baarn.nl 
 
Doelgroepenvervoer 
In navolging van een aantal zeer kwetsbare kinderen die onder voorwaarden naar 
school kunnen, is leerlingenvervoer gewoon mogelijk vanuit de gemeente. De 
aanbieders worden door de gemeente geïnformeerd. Een taxicentrale kan zelf 
eventueel wel weigeren. Hierbij kan worden gedacht dat een kind toch klachten 
vertoond, of een taxicentrale te weinig menskracht door ziekte.  
 
Kinderopvang Soest 
De kinderopvang Soest heeft kwetsbare gezinnen in beeld en stemt met deze 
gezinnen af hoe zij hen kunnen ondersteunen. Waar nodig wordt contact gelegd met 
jeugdhulp, GGD of andere betroken professionals. 
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Kinderopvang Baarn 
Kinderopvang Kind & Co geeft aan dat de Clustermanager de kwetsbare kinderen in 
beeld heeft. Zij neemt bij zorg contact op met ouders en consultatiebureau / JGZ. 
De overige kinderopvang organisaties in Baarn geven aan contact te onderhouden 
met de ouders, maar daar is (tot zo ver bekend) geen sprake van kwetsbare 
kinderen. 
De aantal kwetsbare kinderen worden, vanaf week 14, in beeld gebracht. 
 
Amerpoort 
Amerpoort biedt, voor kwetsbare kinderen van ouders met vitale beroepen en in 
complexe thuissituaties, nood kinderopvang aan (Dit gaat in overleg met de 
gedragswetenschapper). De nood kinderopvang is ingericht voor de kinderen van 
Mikado, Doremi en Onder 1 dak. Deze locatie is bij Onder 1 dak in Amersfoort. 
 
Contactpersonen:  
Ilse Marquenie, i.marquenie@amerpoort.nl  
Ilona Koning, I.koning@amerpoort.nl 
(De kinderen dienen door de ouders te worden gebracht, waar Connexxion niet rijdt) 
 
Leerplicht: 
De leerplichtambtenaren Baarn, Soest en Bunschoten hebben de inzet van de 
leerplichtambtenaar met elkaar afgestemd. 
 
De scholen zijn voor de meeste leerlingen gesloten. De situatie rond verzuim is 
daardoor ook anders dan normaal. Dit komt doordat de leerlingen zijn vrijgesteld van 
hun leerplicht wanneer de school gesloten is. De leerplichtambtenaren in 
Bunschoten, Baarn en Soest willen wel stimuleren dat de leerlingen deelnemen aan 
het afstandsonderwijs. Indien een school zorgen heeft omdat een leerling de digitale 
lessen niet volgt, de huiswerkopdrachten niet maakt of wanneer zij geen contact 
krijgen met de leerling en ouders, kan de school de leerling onder de aandacht 
brengen van de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar zoekt in die gevallen 
zelf ook contact met ouders en proberen hen in contact te brengen met de school. In 
eerste plaats doet de leerplichtambtenaar dit telefonisch of per e-mail. Bij geen 
reactie ontvangen ouders een brief. 
Wanneer het zowel de school als de leerplichtambtenaar niet lukt om in contact te 
komen met ouders, legt de leerplichtambtenaar een huisbezoek af in de vorm van 
een deurbezoek waarbij minimaal 1,5 meter afstand wordt gehouden. Handhaven in 
deze uitzonderlijke situatie is niet mogelijk. De betrokkenheid van de 
leerplichtambtenaar richt zich op het in contact brengen van ouders met school en op 
het in kaart brengen wat het gezin of de leerling nodig heeft om deel te kunnen 
nemen aan het afstandsonderwijs. De scholen kunnen de leerlingen melden via het 
verzuimloket van DUO onder “overig verzuim”. 
Contactpersoon Baarn: Sabrina Diderich ( S.Diderich@baarn.nl) en Mireille Klijn 
(m.klijn@baarn.nl) 
Contactpersoon Soest: Roos van Kouterik (r.vankouterik@soest.nl) 
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Meivakantie 
We dragen met elkaar, onderwijs en kinderopvang, gezamenlijk de 
verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de noodopvang in de meivakantie. De 
gemeenten hebben daarin een coördinerende rol. 
 
De aankomende meivakantie leidde bij een groot aantal kinderopvangorganisaties tot 
vragen over de organisatie van de noodopvang. Dit vraagstuk speelt vooral bij een 
eventuele samenloop vanaf 29 april van: 

• de openstelling van de reguliere kinderopvang; en 
• de vakantieopvang die wordt geboden in verband met de meivakantie; 
en 
• een continuering van de noodopvang. 

Na overleg met alle betrokken partijen – onderwijs, kinderopvang, gemeenten en 
ouderorganisaties – is nu duidelijk dat de noodopvang een verantwoordelijkheid blijft 
van alle partijen. We dragen binnen het huidige regime, met de regiefunctie van de 
gemeenten, als primair onderwijs en kinderopvang gezamenlijk de 
verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de noodopvang in de meivakantie. De 
noodopvang voor kwetsbare kinderen die in een onveilige situatie verkeren wordt ook 
in deze periode voortgezet. 
 
Bij knelpunten zullen onderwijs en kinderopvang gezamenlijk zoeken naar 
oplossingen, waarbij de gemeente coördineert. Dit kan maatwerk per regio zijn. Het 
belang van kinderen en hun ouders staat hierbij voorop. 
(bron: Brancheorganisatie Kinderopvang, 15 april 2020) 
 
  



Bijlage 1. Betrokken organisaties 
 
Soest 

 
Stichting Balans: Zij kunnen meedenken met scholen en 
gezinnen over opvang/activiteiten voor de kwetsbare 
gezinnen. Ook wordt er huiswerkbegeleiding geboden. 
Scholen kunnen met vragen terecht bij Marieke van 
Pothoven; m.pothoven@stichtingbalans.nl / 06-57539625. 
Verder zijn zij te benaderen via het algemene nummer 035-

6099255. 
 
 

Welzin: kan meedenken met gezinnen over opvoedvragen 
maar ook als er bijvoorbeeld financiële vragen zijn. Zij zijn te 
bereiken op 033 - 469 2 469 of per mail op soest@welzin.nl. 
 
 
Jeugdteam: Wanneer er zorgen over gezinssituaties zijn kan 
de betrokken gezinscoach meedenken met wat er 
nodig/mogelijk is om het gezin te ondersteunen. Het 
jeugdteam biedt enkel vrijwillige hulp en kan gespecialiseerde 
jeugdhulp inzetten. 

Is het gezin niet bekend bij het jeugdteam? op werkdagen bereikbaar van 8.30 
uur tot 17.00 uur op telefoonnummer 06-15679054   (nummer enkel geschikt 
voor professionals) en voor inwoners op 035-6093411. Via de site van de 
gemeente kunnen mensen bij het kopje “zorg, werk en inkomen” zich 
aanmelden. 
 
(NB. Voor Smitsveen is er een outreachend werker die ingezet kan worden 
wanneer gezinnen de zorg mijden, Mitchell van Loggen; m.loggen@soest.nl / 
06-12245608) 
 
Leerplicht: Wanneer thuis geen/onvoldoende onderwijs wordt gevolgd en 
contact met het gezin vanuit school leidt niet tot het gewenste effect, kan het 
wellicht helpen dat de leerplichtambtenaar meedenkt of zelf contact opneemt 
met het gezin. Hierbij is handhaving is niet aan de orde, contact zal er zijn 
vanuit het zorgkader. Indien nodig is een huisbezoek (voordeurgesprek) ook 
een mogelijkheid. Benader hiervoor Roos van Kouterik, 
r.vankouterik@soest.nl / 06-28645454. 
 
Coördinator noodopvang: Voor routevragen over hoe de noodopvang 
georganiseerd is of wanneer je niet weet waar je terecht moet kun je contact 
opnemen met de gemeentelijke coördinator noodopvang, Noesjka van der Pal; 
n.vanderpal@soest.nl / 06-28645294 
 
KDV/BSO: De KDV’s vangen kinderen tot 4 jaar op. Ook zijn er een aantal 
gastouders die opvang bieden.  
Daarnaast zijn de BSO’s open na schooltijd. De meeste scholen en BSO’s 
staan met elkaar in contact en hebben hier onderling afspraken over gemaakt. 



Is dit nog niet het geval? Overleg vooral met elkaar en stem af waar je elkaar 
kunt helpen.  
. 


