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Informatiekalender 2022-2023 
 
 
Voorwoord 
 
Voor u ligt de informatiekalender voor het schooljaar 2022 – 2023. We gaan er weer een mooi schooljaar van maken samen met de kinderen en u als 
ouders/verzorgers. Het kan gebeuren dat we onverhoopt weer met het Coronavirus te maken krijgen, we zullen u dan via aparte informatiebrieven 
informeren over eventuele aanpassingen in het beleid en de organisatie. 
 
In deze kalender staat praktische informatie beschreven over de school met de planning van de activiteiten voor het komende schooljaar. Voor de algemene 
informatie over de school verwijzen we naar de schoolgids die samen met deze informatiekalender te vinden is op de website van de school. 
www.kbsdeplataan.nl.  
 
We wensen de kinderen en u een heel fijn en leerzaam schooljaar toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
Team Kbs De Plataan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kbsdeplataan.nl/
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De groepsindeling 
We starten het schooljaar met ca. 135 leerlingen, die we verdelen over groep 1-2a en 1-2b, groep 3-4, groep 5, groep  6 en groep 7-8. 
 
Inzet teamleden 
 

 Maandag 

 

Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1/2 A Juf Jacoline 

 

Juf Jacoline Juf Irma Juf Irma Juf Irma 

1/2 B Juf Mariska Juf Mariska Juf Mariska Juf Mariska 

H. 

Juf Mariska 

3 / 4 Juf Mariëlle + juf 

Janneke 

Juf Mariëlle 

 

Juf Janneke Juf Mariëlle Juf Mariëlle 

5  Juf Nikee 

 

Juf Nikee 

 

Juf Nikee 

 

Juf Nikee 

 

Juf Mariska H. 

6 

 

Juf Loes Juf Loes Juf Loes Juf Loes Juf Loes 

7 / 8 Juf Karina Juf Karina Juf Karina Juf Janine Juf Janine 

 

Leraarondersteuner 

(schoolbreed) 

Juf Elsbeth Juf Elsbeth  Juf Elsbeth Juf Elsbeth 

Leraarondersteuner 

(schoolbreed) 

Juf Janneke Juf Janneke  Juf Janneke  

Vakdocent muziek Juf Mariska  

v.d. V. 

    

Vakdocent 

bewegingsonderwijs 

 Meester 

Michiel 

(middag) 

Meester 

Michiel 

  

Vakdocent Drama / 

Wetenschap en 

techniek 

   Meester 

Jody 
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Opleider in de 

school + didactische 

ondersteuning 

    Juf Karina 

(ochtend) 

Interne Begeleiding 

+ didactische 

ondersteuning 

Juf Ilse (ochtend) Juf Ilse  Juf Ilse Juf Ilse 

Directie Meester Willem Meester 

Willem 

 Meester 

Willem 

Meester 

Willem 
 
 
Groepen 1 / 2 

De groepen 1 / 2 starten met 20 à 21 kinderen per groep. We vinden een brede instroom in relatief kleine groepen belangrijk, omdat kinderen op deze 

manier in een rustige en veilige setting kunnen wennen aan de sfeer op onze school. De ontwikkeling van de kinderen waarbij het spelen een belangrijke 

factor is kan in een kleinere groep door de leerkrachten goed gevolgd worden. Juf Jacoline komt na haar zwangerschapsverlof weer terug op maandag en 

dinsdag in groep 1/2A en vormt weer een duo met juf Irma. Juf Mariska H. geeft op donderdag les aan groep 1/2B. Juf Mariska H. heeft de afgelopen jaren 

voornamelijk les gegeven aan groep 5 t/m 8 en een half jaar aan kleuters en is daardoor een bekend gezicht binnen de school. Juf Irma en Juf Mariska (Tuut) 

zijn voor de kinderen al bekende gezichten in de kleutergroepen. 

 

Groep 3/4 
Juf Mariëlle en  juf Janneke zullen les geven aan groep 3 / 4. Waarbij juf Janneke, naast haar lesgevende dag op woensdag, nog een dag extra in de week aan 
de groep gekoppeld wordt, zodat gerichte begeleiding gefaciliteerd wordt. Dit kan door bijvoorbeeld kleinere groepen kinderen binnen of buiten de groep te 
begeleiden. Ook zijn er mogelijkheden om een hele jaargroep extra te ondersteunen. 
 

Groep 5 en 6 

Het combineren van deze groepen is geen optie, omdat ze samen 42 leerlingen tellen. We hebben ervoor gekozen om komend schooljaar les te geven in 

twee jaargroepen, waarbij de groepen op de middagen en op woensdag gericht met elkaar in verbinding worden gebracht.  Het combineren op specifieke 

momenten blijven we doen, omdat de kinderen op deze manier gewend blijven aan het samenwerken in een combinatiegroep. We maken op deze 

specifieke momenten 2 kleine gemixte groepen van leerlingen uit groep 5 en 6, met daarbij 2 leerkrachten.   
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Juf Nikee en juf Mariska H. zullen lesgeven aan groep 5. Zij zullen intensief samenwerken met juf Loes die les gaat geven aan groep 6, en goed bekend is met 

de inhouden en routines die horen bij groep 5 en 6. De intensieve samenwerking van deze leerkrachten is onderdeel van het begeleidingsplan van startende 

leerkrachten. 

 

Groep 7 / 8 

Juf Karina geeft op ma t/m woe les aan groep 7 / 8 en juf Janine zal lesgeven op donderdag en vrijdag. Juf Janine is een student die in haar laatste jaar van 
de Pabo opleiding zit. Zij geeft twee dagen in de week zelfstandig les onder supervisie van een leraar en is een volwaardig teamlid en collega bij ons op 

school. Juf Karina is op vrijdagochtend op school en zal didactische ondersteuning geven aan verschillende groepjes/leerlingen en heeft een 
begeleidende rol richting de collega’s die in opleiding zijn. 
 

Bewegingsonderwijs  

De gymlessen zijn komend schooljaar weer op dinsdagmiddag voor de groepen 3 en 4 en op woensdag voor de groepen 5/6 en groep 7/8. De gymlessen 

worden gegeven door meester Michiel (vakdocent bewegingsonderwijs) De groepen 1/2 gymmen in de balletzaal in het cultureel centrum; deze 

bewegingslessen worden gegeven door de groepsleerkracht. 
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Team 

Het team blijft grotendeels bij elkaar waardoor we verder kunnen bouwen op de kennis en ervaring die in de afgelopen jaren is opgebouwd. Juf Nikee en Juf 

Mariska Huiskes zijn tijdelijk, voor 1 schooljaar, aan Kbs de Plataan verbonden. Juf Renate gaat na haar zwangerschapsverlof haar werkzaamheden 

voortzetten op basisschool de Phoenix, waar ze het afgelopen schooljaar ook aan verbonden was. Juf Alyanne gaat volgend schooljaar eerst nog werken in 

het onderwijs, maar heeft daarnaast het plan om op reis te gaan. Ze zal dus niet aan onze school verbonden blijven. 

We zijn blij met deze formatie; het biedt in onze ogen veel kansen om de leerlingen te bieden wat ze nodig hebben, om van en met elkaar te leren voor 

zowel de kinderen, maar ook voor het team. De MR heeft ingestemd met deze groepenverdeling en is positief over deze formatie. We hopen u hiermee 

voldoende te hebben geïnformeerd.  
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Plein en naar binnen gaan 
Om 8.20 uur gaat de schooldeur open en mogen de kinderen naar binnen. De kinderen van groep 5 t/m 8 mogen ervoor kiezen om nog even buiten te 
spelen, als de bel om 8.25 uur gaat gaan ook zij naar binnen. De kinderen van groep 1 t/m 4 gaan meteen naar binnen nadat ze afscheid genomen hebben 
van hun ouder(s) / verzorger(s) bij de voordeur. Op het plein (bij de voordeur) is altijd een teamlid aanwezig vanaf 8.20 uur, de leraar van de groep is vanaf 
8.20 uur in de groep aanwezig.  De eerste week na elke vakantie mogen alle ouders mee naar binnen om even een kijkje te nemen in de klas van de 
kinderen. Vlak voor schooltijd en na schooltijd is het druk op het plein, vaak ook met jongere broertjes of zusjes van de kinderen. We spelen daarom een 
kwartier voor en na schooltijd niet met speelgoed zoals ballen en skelters op het schoolplein. 
 
 
Schooltijden en continurooster 
De schooltijden zijn: 

 Groep 1 t/m 3 Groep 4 t/m 8 

maandag 8.30-14.30 uur 8.30-14.30 uur 

dinsdag 8.30-14.30 uur 8.30-14.30 uur 

woensdag 8.30-12.15 uur 8.30-12.15 uur 

donderdag 8.30-14.30 uur 8.30-14.30 uur 

vrijdag 8.30-12.15 uur 8.30-14.30 uur 

 
Tussen de middag eten de kinderen in de klas met de leerkracht. Daarna of daarvoor gaan ze een half uur buiten spelen. Er is een pleinrooster waarin 
groepen afwisselend buiten spelen; afwisselend qua tijd en met welke groep ze samen spelen. Op vrijdag gaat groep 4 t/m 8 naar de speeltuin 
(Ambonstraat). 
Buiten worden de leerlingen begeleid door een leerkracht samen met twee ouders (op dinsdag, donderdag en vrijdag). Op maandag komt Meppel Actief op 
school en verzorgt tussen de middag sport- en spelactiviteiten. Deze professionele begeleiding is niet kosteloos. Daarom vragen wij ouders een vrijwillige 
bijdrage voor de goede begeleiding tijdens de middagpauze. Deze bijdrage voor het continurooster is €60,- per kind per jaar. 
 
Dit bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer, hiervoor krijgt u in de eerste weken van het schooljaar een oproep. 
NL73 RABO 0303 0521 55, t.n.v. Stichting Catent inz. Kbs De Plataan.  
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Ziek melden 
Is uw kind ziek, geef dit dan telefonisch vanaf 8 uur ’s morgens aan ons door (0522-251025).  We vragen u met nadruk geen ziekmeldingen door te geven via 
Parro omdat de kans bestaat dat dit niet gelezen wordt in de ochtend. 
 
Extra verlof aanvragen 
Soms heeft u een bijzondere feestdag (bruiloft, 25-jarig huwelijk) op een schooldag of u wilt om een andere speciale reden extra verlof of vakantie buiten de 
schoolvakanties aanvragen.  
Dat kan in enkele gevallen. Vraag ruim van tevoren bij de leerkracht of bij de directeur om een aanvraagformulier.  
De directeur beslist of het extra verlof ook wordt toegekend. In de Schoolgids en op www.leerplicht.net vindt u aanvullende informatie hierover. 
 

Startgesprekken en portfoliogesprekken 
Vanaf de 2e week van het schooljaar houden we startgesprekken met alle kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s) in de jaargroep bij de leerkracht. Een 
startgesprek betekent dat ouders met hun kind samen in gesprek gaan met de leerkracht(en). Het kind kan in dit gesprek vertellen wat het graag wil leren 
dit schooljaar, ouders vertellen over hun kind. Zij kennen hun kind goed en weten wat het nodig heeft of welke bijzonderheden er zijn. Door een gesprek 
aan het begin van het schooljaar te plannen, maken ouders, leerling en leerkracht direct contact en weten zij elkaar daarna makkelijker te vinden. In het 
startgesprek wordt samen met ouders bekeken of er in november een vervolggesprek nodig is. We vragen van u voor het startgesprek een kleine 
voorbereiding via een vragenlijst. Hierdoor kunt u alvast nadenken over bepaalde vragen, dat geeft het gesprek meer kwaliteit en ons waardevolle 
informatie over uw kind. 
 
Rapporten 
Het rapport is onderdeel van het portfolio wat gebruikt wordt om de ontwikkeling van uw kind zichtbaar te maken. Het portfolio groeit met uw kind mee 
gedurende de schoolperiode. 
 
In de eerste twee weken van maart worden ouders met hun kind uitgenodigd voor een portfolio-/rapportgesprek. Daarbij gaan ouders, leerling en 
leerkracht samen in gesprek over de ontwikkeling van het kind aan de hand van het portfolio en het rapport. 
 
Aan het einde van het schooljaar, in de periode van 20 juni t/m 1 juli, vinden ook portfolio-/rapportgesprekken plaats. Deze zijn facultatief. 
 
Naast deze reguliere gesprekken is het uiteraard mogelijk om in gesprek te gaan met de leerkracht. U kunt met de leerkracht contact hierover opnemen. 
 
 
 
 

http://www.leerplicht.net/
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Informatie voor ouders 
Ouders worden geïnformeerd via een twee wekelijkse nieuwsbrief. Aanvullende informatie wordt verstrekt via de mail en Parro. De nieuwsbrief en de 
aanvullende informatie wordt ook in de Parro-app gedeeld, zodat ouders de informatie op één plek terug kunnen vinden. De nieuwsbrief wordt ook op de 
website gepubliceerd en is voor iedereen die geïnteresseerd is in de school beschikbaar.  
 
De Parro-app wordt intensief gebruikt als communicatiemiddel.  Hierop plaatsen leerkrachten berichten, foto’s van activiteiten, mededelingen, etc. 
geplaatst. Zo blijft u direct betrokken en krijgt u een inkijkje in de lessen/activiteiten op school. 
Informatie die alleen betrekking heeft op de groep van uw kind krijgt u rechtstreeks per mail van de leerkracht. 
Daarnaast kunt u met vragen terecht bij de leerkracht van uw kind. U kunt met vragen ook terecht bij de directeur. Hij is van maandag t/m vrijdag (behalve 
op donderdag) van 8.20 tot 8.30 uur meestal buiten op het schoolplein te vinden. 
 
Gymnastiekrooster 
Meester Michiel, vakleerkracht lichamelijke opvoeding, geeft de leerlingen in groep 3 t/m 8 één keer per week gymnastiek in sportzaal De Aanloop.  
De gymlessen zijn op woensdagochtend en dinsdagmiddag. De deur bij de gymzaal gaat om 8.20 uur open. 
Het rooster is als volgt: 
Dinsdag  13.00-14.15 uur groep 3-4 (loopt terug met de leerkracht en zijn om 14.30 weer op school) 
Woensdag    08.30-09.45 uur  groep 5-6 mix groep 1 (de les start om 8.30 uur, d.w.z. voor die tijd aanwezig en omkleden)       
Woensdag  09.45-11.00 uur       groep 5-6 mix groep 2           
Woensdag  11.00-12.15 uur groep 7-8 (zij gaan vanuit de gymles zelf naar huis) 
 
De leerlingen van groep 5-6 (mix groep 1) vertrekken om 8.15 vanaf het schoolplein naar de gymzaal samen met de leerkracht of mogen (zelfstandig) naar 
de gymzaal komen / gebracht worden. 
Wij willen dat de kinderen in passende kleding deelnemen aan de gymlessen. Dat betekent: 

• gymschoenen of balletschoenen 

• korte broek en T-shirt of gympakje 

• géén sieraden. 
Wanneer het regent, is het handig als uw kind regenkleding bij zich heeft. Kinderen nemen géén paraplu mee. 
Groep 5/6 vertrekt om 8.15 uur vanaf het plein o.b.v. de leerkracht of komt zelfstandig naar de gymzaal. 
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Schoolzwemmen 
Dit jaar doen we weer mee met Swim2Play. Alle kinderen gaan naar het zwembad. De kinderen krijgen dan 45 minuten allerlei activiteiten aangeboden. 

Deze lessen vinden voor alle groepen plaats op donderdag 16 februari, 23 februari, 9 maart, 16 maart en 23 maart. We zullen zodra de specifieke 

zwemtijden bekend zijn van de groepen u hierover informeren. 

Voor de groepen 1 t/m 4 hebben we ouders nodig voor het halen en brengen met de auto. De groepen 5 t/m 8 gaan op de fiets, ook hier hebben we 
begeleiding nodig. We zijn bij hierbij afhankelijk van de hulp van ouders, dus het is erg fijn als u wilt rijden met de auto of mee wilt fietsen. 
 
Themavieringen 
Elke groep verzorgt elk jaar een presentatie in de theaterzaal. De groepsleerkrachten bedenken samen met de leerlingen een afwisselend programma: 
opzegversje, muziekinstrument, toneelstukje, lied, playback, poppenkast, etc. Een viering duurt ca. 30 minuten. In verband met de grootte van de 
theaterzaal voeren de leerlingen de themaviering tweemaal uit: ’s morgens een keer voor de leerlingen en ’s middags vanaf 13.45 uur voor de ouders van 
kinderen uit de presenterende groep. Voor de data verwijzen we naar de kalender. 
Daarnaast gaan we twee keer per jaar een afsluitende viering/presentatie van ons schoolbrede thema organiseren. Doel hiervan is dat de leerlingen aan 
elkaar kunnen laten zien waar zij tijdens het thema aan gewerkt hebben. Op de middag van de afsluitende dag van de themaperiode nodigen we de ouders 
uit voor een kijkje in de school. Uw kind vertelt dan zelf waar het mee bezig is geweest en wat het geleerd heeft. 
 
Schoolfamilievieringen 
Ook het komende schooljaar bereidt iedere groep een schoolfamilieviering voor. Deze wordt gehouden in de RK Stephanuskerk aan de Vos van 
Steenwijklaan en begeleid door de pastor of pastoor van de parochie. We lopen daar met de hele school samen naar toe. Er wordt samen gezongen, er is 
een verhaal, een toneelstukje of gedichtje en we bidden samen. Bij deze vieringen zijn alle ouders, familieleden, maar ook belangstellenden en parochianen 
van harte welkom. Voor de data verwijzen we naar de kalender. 
 
 
Culturele activiteiten 
Culturele activiteiten worden voor onze school verzorgd door Scala en de bibliotheek van Meppel. Scala biedt het Cultuurmenu aan; dit houdt in dat de 
kinderen structureel lessen en projecten volgen in de volgende disciplines: audiovisueel, beeldend, dans, drama, literatuur, erfgoed en muziek. Elk jaar staat 
voor elke groep enkele van deze disciplines centraal. De kinderen leren naar kunst kijken, ervan te genieten en zich kunstzinnig te uiten. Ook maken ze 
tijdens de kunstontmoetingen kennis met professionele voorstellingen. De bibliotheek biedt activiteiten aan rondom lezen: schrijver op bezoek in de klas, 
boekpromotie en mediawijsheid. Daarnaast kunnen we via de bibliotheek voorleescollecties en projectcollecties bestellen. Ook in het schooljaar 2022 -2023 
maken we gebruik van een muziekdocent. Zij gaat elke maandagochtend muzieklessen geven aan alle kinderen van de school. Zo maken de kinderen kennis 
met verschillende instrumenten, leren noten lezen en samenwerken tijdens muzikale activiteiten.  
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Materialen 
Vrijwel alle materialen, die de kinderen nodig hebben, krijgen ze op school. We willen de kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun 
materialen en gereedschappen.  Daarom vragen we ten aanzien van een aantal materialen, waarop de naam van het kind vermeld staat, een vergoeding als 
de kinderen ze kwijt zijn of als er sprake is van moedwillige vernieling. Dit geldt voor de volgende materialen: 
blokje (€5,00), Lamy vulpen (€10,00) en liniaal (€1,00). 
Bij normale slijtage wordt het vanuit schoolbudget vervangen.  
 
Buitenschoolse opvang 
De buitenschoolse opvang van KOO Meppel verzorgt de voor- en naschoolse opvang en vakantieopvang op onze school. 
Mocht u deze vorm van opvang nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met KOO Meppel via hun website www.koomeppel.nl.  
 
Jeugdgezondheidszorg op de basisschool 
Alle leerlingen in groep 2 en 7 worden schriftelijk uitgenodigd voor een screening door de assistente Jeugdgezondheidszorg. De ouders ontvangen hiervoor 
een uitnodiging.  Blijkt uit de screening dat de leerling extra zorg nodig heeft of hebben de ouders aangegeven vragen te hebben, dan worden zij 
uitgenodigd op het spreekuur op school of in de buurt. 
Wanneer er vragen zijn over bijv. de groei, het gedrag, horen of zien, dan kunt u dit met de jeugdarts bespreken. De jeugdverpleegkundige kan helpen bij 
vragen rondom opvoeding, psychosociale problemen, pesten, zindelijkheid en gezond gewicht. Alle leerlingen en hun ouders kunnen een afspraak maken. 
Dat kan door te bellen naar 088-2460246 (ma-vr  08.00 - 16.00 uur)  of te mailen naar jgz@ggddrenthe.nl. Vermeld in de e-mail altijd de naam, de 
geboortedatum en de school van de leerling.  
Vaccinaties: De GGD biedt voor kinderen van 9 jaar een vaccinatie aan tegen difterie, tetanus en polio (DTP) en een vaccinatie tegen bof, mazelen en rode 
hond (BMR). U krijgt hiervoor een oproep thuisgestuurd. Alle meisjes krijgen, als ze 12 /13 jaar zijn, een oproep voor een vaccinatieserie tegen 
baarmoederhalskanker. NB Deze vaccinaties worden niet op school gegeven! 
 
Schoolmaatschappelijk werk is wekelijks op woensdagochtend aanwezig om vragen rondom bv opvoeding te bespreken. 
  

http://www.koomeppel.nl/
mailto:jgz@ggddrenthe.nl
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Adressenlijst 
 
School 
K.B.S. De Plataan  
Vledderstraat 3e 
7941 LC Meppel 
tel.  0522 - 251025 
email: directie.plataan@catent.nl 
website :  www.kbsdeplataan.nl 
 
Teamsamenstelling 
Willem van der Sterren, directeur   directie.plataan@catent.nl   
Mariëlle Bosman     m.bosman@catent.nl 
Loes Antonissen     l.antonissen@catent.nl  
Ilse Fieten, intern begeleider    ib.plataan@catent.nl  
Karina Heijnis       k.heijnis@catent.nl 
Irma Munsterhuis      i.munsterhuis@catent.nl  
Jacoline Mussche     j.mussche@catent.nl 
Janneke Sonsma     j.jans@catent.nl 
Elsbeth Fidder      e.fidder@catent.nl  
Mariska Tuut       m.tuut@catent.nl 
Mariska Huiskes     m.huiskes@catent.nl  
Michiel van Zanten, gymdocent    m.vanzanten@catent.nl 
Janine Koster      j.koster@catent.nl 
Mariska van der Vaart     m.vandervaart@catent.nl 
Jody Rabs      j.rabs@catent.nl  
     
 
Annemieke Kruimer werkt als vrijwilliger op onze school en doet conciërgetaken. 
Ouders helpen als vrijwilliger bij de pauze tussen de middag: Anjo, Fatima en Drifa 
 
 
 

http://www.kbsdeplataan.nl/
mailto:directie.plataan@catent.nl
mailto:m.bosman@catent.nl
mailto:l.antonissen@catent.nl
mailto:ib.plataan@catent.nl
mailto:k.heijnis@catent.nl
mailto:i.munsterhuis@catent.nl
mailto:j.mussche@catent.nl
mailto:j.jans@catent.nl
mailto:e.fidder@catent.nl
mailto:m.tuut@catent.nl
mailto:m.huiskes@catent.nl
mailto:m.vanzanten@catent.nl
mailto:j.koster@catent.nl
mailto:m.vandervaart@catent.nl
mailto:j.rabs@catent.nl
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Medezeggenschapsraad 
Te bereiken via mr@kbsdeplataan.nl 
Samenstelling:  

- Oudergeleding:  Daan de Bruijn en Benjamin Koster 
- Personeelsgeleding: Ilse Fieten en Irma Munsterhuis 

 
 
Ouderverenging  
Te bereiken via or.plataan@catent.nl. 
De oudervereniging wordt gevormd door ouders met kinderen in verschillende groepen. Op dit moment is de samenstelling: Rik Beekwilder (voorzitter) 
Elsemieke Kok (penningmeester), Marije Karsten, Deborah Mol, Cleem Janssen, Margreet Oechies en Chantal Kortekaas 
De Oudervereniging int de vrijwillige ouderbijdrage. Dit is een bedrag van €55,- per kind per jaar. Deze ouderbijdrage kunt u overmaken op bankrekening 
NL34 INGB 0007 2714 98, t.n.v. Oudervereniging KBS de Plataan te Meppel. 
 
Voor zowel de vrijwillige bijdrage als de vrijwillige bijdrage voor het continurooster ontvangt u een aparte brief met informatie en een betalingsverzoek. 
 
Vertrouwens-/contactpersoon 
Contact- en vertrouwenspersoon van de school is Irma Munsterhuis (tel. 0521-342824). 
 
Vertrouwenspersoon van Stichting Catent is dhr. E. Heeremans. 
Bereikbaar via het ambtelijk secretariaat van de stichting: Postbus 290 8000 AG Zwolle, 038-3031844. 
 

mailto:mr@kbsdeplataan.nl
mailto:or.plataan@catent.nl

