
In dit informatieblad staan allerlei wetenswaardigheden en wordt de aandacht gevestigd op activiteiten die op SG Sint Ursula plaatsvinden. Het infobulletin verschijnt op vastge-
stelde data om de 3 à 4 schoolweken (mits er kopij is), of ad hoc indien nodig. Kopij kan aangeleverd worden bij de eindredacteur, dhr. Ruud Hermans (ruudhermans@ursula.nl). 
De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij de schoolleiding.
- Items zonder gekleurde achtergrond zijn van algemene aard en relevant voor beide locaties.
- Items met een oranje achtergrond zijn (met name) relevant voor locatie Heythuysen.
- Items met een blauwe achtergrond zijn (met name) relevant voor locatie Horn.

Pagina 1 van 6

editie 4  -  11 november 2021  -  schooljaar 2021/2022

Sint Ursula

infobulletin voorinfobulletin voor

ouders/leerlingenouders/leerlingen

SAMEN ZORGEN HUIS LEUDAL (locatie Heythuysen). In Baexem staat het Samen Zorgen Huis Leudal. Dit is een burger- 
initiatief dat wordt gerealiseerd met en voor de zieke medemens, haar of zijn naaste(n) en de inwoners van Leudal en omstre-
ken. Een mooi initiatief, waar ook onze leerlingen een rol in spelen. LEES VERDER ...

BIJDRAGE WEEK VAN DE MANTELZORG (locatie Heythuysen). Vorige week was de “Week van de Mantelzorg”. Sint Ur-
sula draagt hier elk jaar haar steentje aan bij, in de vorm van een leuke attentie voor mantelzorgers in de gemeente Leudal. 
Twee leerlingen van 4BKG vertellen over het project. LEES VERDER ...

UITSLAG URSULALOOP 2021 (locatie Heythuysen). Op vrijdag 22 oktober vond de sportdag plaats van leerjaar 1. Deze 
dag bestond uit de Ursulaloop (3 rondjes, oftewel 1200m rennen op atletiekbaan) en vrij zwemmen. Het was mooi om te zien 
hoe fanatiek de leerlingen van start gingen! LEES VERDER ...

STUDIE NA SCHOOL (SNS) (locatie Heythuysen). Het schooljaar is inmiddels enkele maanden oud en de eerste toetsen 
zijn gemaakt. Wij zijn sinds enkele weken ook weer gestart met SNS, maar er zijn nog plaatsen beschikbaar. SNS geeft extra 
ondersteuning aan leerlingen die thuis moeilijk tot studeren komen. LEES VERDER ...

COLLEGE 4 VWO EFFECTIEF EN ACTIEF LEREN (locatie Horn). Sinds het begin van dit schooljaar worden er op 4 vwo 
hoor- en werkcolleges gegeven door verschillende vakgroepen. Het bijwonen van een hoorcollege vraagt om een andere wijze 
van kennisverwerking. Aandacht voor metacognitie (leren leren) is in dit kader belangrijk. LEES VERDER ...

AANLEVEREN CIJFERS DECENTRALE SELECTIE (locatie Horn). Zit je in 6 vwo, ga je volgend jaar studeren aan de uni-
versiteit en heb je bij jouw studiekeuze te maken met numerus fixus, dan is dit bericht belangrijk voor jou. Er zijn namelijk wat 
zaken waarmee je rekening moet houden als aan je wordt gevraagd om cijfers aan te leveren. LEES VERDER ...

VERKORT LESROOSTER 16-11. Aanstaande dinsdag staat een inspiratiemiddag gepland, waarbij de medewerkers van beide 
locaties samen aan de slag gaan met een aantal thema’s op het gebied van onderwijs. Er wordt daarom een verkort lespro-
gramma t/m les 7 gedraaid op de beide locaties.

GILDE XPERIENCE. Welk beroep ga ik kiezen? Dat is een moeilijke vraag! Om leerlingen daarop voor te bereiden, verzorgt 
Gilde de ‘Gilde Xperience’. Leerlingen maken zo kennis met de diversiteit van het beroepsonderwijs bij Gilde Opleidingen locatie 
Drakesteyn én Gilde Leerlab bij Theater de Huiskamer in Weert. LEES VERDER ...

OUDERAVONDEN (locatie Heythuysen). Op maandag 13 en dinsdag 14 december zijn de ouderavonden voor leerjaar 1,2 
en 3.  U krijgt binnenkort een mail met de uitnodiging. In deze mail staat uitgelegd hoe u kunt inschrijven indien u graag in 
gesprek wilt met een vakdocent of de mentor. We verwachten dat de leerling bij het gesprek aanwezig is. 

OUDERAVONDEN (locatie Horn). Op dinsdag 30/11 en donderdag 2/12 vinden de ouderavonden plaats. U krijgt binnenkort 
een mail om u hiervoor in te schrijven. Hierin staat uitgelegd hoe u zich kunt inschrijven indien u graag in gesprek wilt met een 
docent of mentor. Het kan ook zijn dat de mentor of vakdocent een gespreksverzoek doet via Magister en u graag wil spreken.

ACTIVEREN CJP-PASSEN. Vorige week heeft elke leerling via de mail een uitnodiging gekregen om de cjp-pas te activeren. 
Met deze pas kun je als leerling korting krijgen bij verschillende culturele instellingen. Er zijn zelfs familiekortingen voor musi-
cals mogelijk, het is dus zeker de moeite waard om deze kaart te activeren! LEES VERDER ...

UITNODIGING INFOAVOND ‘PUBERS & SOCIALE MEDIA’. Graag nodigen wij alle ouders uit voor de informatieavond die op 
woensdag 15 december 2021 zal plaatsvinden in Horn. Deze is georganiseerd door de ouderraad. Dit jaar is het thema: ‘Pubers 
en sociale media; wat zijn de valkuilen? Deze infoavond wordt verzorgd door Lei Seuren. LEES VERDER ... 

NIEUW GEBRUIKERSREGLEMENT ICT. SOML (en dus ook Sint Ursula) maakt sinds 2014 gebruik van een gedragscode ICT. 
Hoewel er in de tussentijd revisies zijn doorgevoerd, is de code na 7 jaar aan vervanging. Daarom hebben zowel het College 
van Bestuur alsook de GMR vorige maand ingestemd met een nieuw gebruikersreglement ICT. LEES VERDER ...

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Sint Ursula heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Hierin staat de visie van
Sint Ursula op het gebied van passend onderwijs beschreven. Het document geeft een beschrijving van de interne en externe 
ondersteuningsmogelijkheden en is te vinden op onze website. 

AMN BALANS (locatie Heythuysen). Dit jaar zal voor ieder leerjaar de AMN Balans worden afgenomen. De AMN Balans is 
een vragenlijst die gericht is op de sociaal-emotionele situatie van de leerling. De factoren die gemeten worden hebben betrek-
king op thuis, school, motivatie, gedrag en persoonlijkheid. LEES VERDER ...

mailto:?subject=
https://soml.us6.list-manage.com/track/click?u=115efb220a8d2a056dec690b6&id=93523da436&e=eeb1820392
https://www.ursula.nl/leerlingen/ondersteuning/passend-onderwijs/
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NIEUW GEBRUIKERSREGLEMENT ICT

SOML (en dus ook Sint Ursula) maakt sinds 2014 ge-
bruik van een gedragscode ICT. Hoewel er in de tus-
sentijd revisies zijn doorgevoerd, is de code na 7 jaar 
aan vervanging. Daarom hebben zowel het College 
van Bestuur alsook de GMR vorige maand ingestemd 
met een nieuw gebruikersreglement ICT. 

Het is belangrijk dat iedereen (dus ook de leerlingen!) 
hier kennis van neemt, omdat hierin de regels staan 
m.b.t. het gebruik van hardware, software, informatie 
en internet. Via deze link kom je terecht bij het nieuwe 
gebruikersreglement.

TERUG NAAR INHOUD

UITNODIGING INFOAVOND ‘PUBERS & SOCIALE MEDIA’

 
Beste ouders,
 
Graag nodigen wij u uit voor de informatieavond die 
op woensdag 15 december 2021 zal plaatsvinden in 
Horn. Deze is georganiseerd door de ouderraad. Dit 
jaar is het thema:
 
‘Pubers en sociale media; wat zijn de valkuilen?’
 
De wereld ligt aan hun voeten en ze hebben prachtige 
mogelijkheden. Maar ... er zijn ook valkuilen. Welke 
zijn dit en hoe gaan we daar met name ook als ouders 
mee om? Hoe is school hierop voorbereid? Wat kun-
nen we en moeten we ermee?
Deze en andere vragen zullen de revue passeren. Deze 
avond zal Lei Seuren (voormalig zedenrechercheur, 
geeft voorlichting en advies over dit onderwerp) u 
meenemen in de bewustwording omtrent dit thema.
 
Via de link hieronder of in de uitnodiging hiernaast 
kunt u zich opgeven voor deze avond. Dit kan tot 10 
december.  
 
Wij verwelkomen u graag in Horn!
 
De ouderraad
 
INSCHRIJFFORMULIER INFOAVOND

TERUG NAAR INHOUD

https://soml.us6.list-manage.com/track/click?u=115efb220a8d2a056dec690b6&id=93523da436&e=eeb1820392
https://drive.google.com/file/d/1sHszIbtf332D0noVkEmH_WEhTIHnMShV/view?usp=sharing
https://forms.gle/hs8VjAUV5VPoHVSM7
https://forms.gle/hs8VjAUV5VPoHVSM7
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ACTIVEREN CJP-PASSEN

Vorige week heeft elke leerling via de mail een uitno-
diging gekregen om de cjp-pas te activeren. Met deze 
pas kun je als leerling korting krijgen bij verschillende 
culturele instellingen. Er zijn zelfs familiekortingen voor 
musicals mogelijk. Kortingen zijn te vinden op cjp.nl. 
Dus het is zeker de moeite waard om deze kaart te ac-
tiveren! Ook als je denkt geen gebruik te gaan maken 
van de kaart, vragen we je toch deze te activeren. 

Veel plezier met het gebruik van de pas! 

Mocht  je een vraag hebben over het activeren van de 
cjp-pas, stuur dan een mailtje naar:
locatie Heythuysen: m.kosters@ursula.nl
locatie Horn:  e.janssen@ursula.nl.

TERUG NAAR INHOUD

GILDE XPERIENCE

Welk beroep ga ik kiezen? Waar ben ik goed in? Wat 
vind ik leuk? En welke opleiding hoort daarbij? Een 
studiekeuze maak je niet voor even, maar voor de rest 
van je leven. Dat is soms enorm lastig. Maar wat als 
je vooraf al kan proeven van allerlei verschillende op-
leidingen?

Leerjaar 4 vmbo van Sint Ursula Horn (woensdag 13 
oktober) en leerjaar 4 vmbo van Sint Ursula Heythuy-
sen (woensdag 20 oktober) maakten kennis met de 
diversiteit van het beroepsonderwijs bij Gilde Opleidin-
gen locatie Drakesteyn én Gilde Leerlab bij Theater de 
Huiskamer in Weert.

De hele middag stond in het teken van het echte werk. 

Vooraf kon elke leerling twee workshops kiezen uit de 
14 verschillende workshops die op de locaties te doen 
zijn. Geen saaie informatieve presentaties dus, maar 
écht zelf aan de slag om zo het echte werk te beleven. 
Van haarstylist tot metselaar en van militair tot onder-
wijsassistent. Maar liefst 14 verschillende beroepen of 
themagebieden komen aan bod!

Tussen de workshops door was het tijd voor iets lek-
kers te eten, verzorgd door studenten van Gilde Food 
& Hospitality College. Zo gingen de leerlingen aan het 
einde van de dag met een gevulde buik én een hele-
boel nieuwe informatie naar huis.

HIER is een mooie impressie van deze activiteit te zien.

TERUG NAAR INHOUD

AMN BALANS (locatie Heythuysen)

Dit jaar zal voor ieder leerjaar de AMN Balans worden 
afgenomen. De AMN Balans is een vragenlijst die ge-
richt is op de sociaal-emotionele situatie van de leerling. 
De factoren die gemeten worden hebben betrekking op 
thuis, school, motivatie, gedrag en persoonlijkheid. 

De AMN Balans wordt tijdens een mentorles afgeno-
men. Voor leerjaar 1, 2, 3 staat de test tweemaal per 
jaar gepland, voor leerjaar 4 eenmaal. Uit de resul-
taten van de eerste afname worden eventuele aan-
dachtspunten gehaald die tijdens de mentorgesprek-
ken besproken kunnen worden. Daarnaast geven de 
testresultaten een indicatie voor leerlingen die in aan-

merking komen voor extra ondersteuning (bijvoor-
beeld training Vertrouw op jezelf, examenvreestraining 
of Sociale Vaardigheidstraining). De resultaten van de 
tweede afname brengen de groei van een leerling in 
beeld en vormen aandachtspunten voor het nieuwe 
schooljaar. 

In onderstaand overzicht wordt weergegeven wanneer 
de test bij de verschillende leerjaren wordt afgenomen.

Week 46: leerjaar 1 en 4
Week 47: leerjaar 2 en 3
Week 23: Leerjaar 1, 2, 3

TERUG NAAR INHOUD

https://forms.gle/hs8VjAUV5VPoHVSM7
https://www.cjp.nl/
mailto:m.kosters@ursula.nl
mailto:e.janssen@ursula.nl
https://www.youtube.com/watch?v=_SnCgc_ad8M
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SAMEN ZORGEN HUIS LEUDAL (locatie Heythuysen)
In Baexem staat het Samen Zorgen Huis Leudal. Dit is een 
burgerinitiatief dat wordt gerealiseerd met en voor de zieke 
medemens, haar of zijn naaste(n) en de inwoners van Leu-
dal en omstreken. Hier wordt op liefdevolle en deskundi-
ge wijze kortdurende zorg geboden en patiënten die anders 
wellicht opgenomen moeten worden in het ziekenhuis of 
daar anders te lang moeten verblijven. Een mooi initiatief, 
waar ook onze leerlingen een rol in spelen. 
In het verleden hebben we bijvoorbeeld al leerlingen 
zorg&welzijn hier kunnen plaatsen tijdens de stage, om hier 
praktijkervaring op te kunnen doen. Dit jaar hebben ook 
leerlingen van bouwen, wonen en interieur hier een mooie 
stageplek gevonden. 
ML5 maakte een mooie reportage, waarin onder andere 
onze bouwdocent dhr. Mike Janssen aan het woord komt en 
te zien is hoe onze leerlingen hier aan het werk zijn.

TERUG NAAR INHOUD

BIJDRAGE WEEK VAN DE MANTELZORG (locatie Heythuysen)
Vorige week was de “Week van de Mantelzorg”. Sint Ur-
sula draagt hier elk jaar haar steentje aan bij, in de vorm 
van een leuke attentie voor mantelzorgers in de gemeen-
te Leudal. Twee leerlingen vertellen over het project:

Klas 4BKG heeft 2 weken lang gewerkt aan het mantelzorg-
project. Mevrouw Verlinden en mevrouw Stultiens hebben 
ons eerst uitgelegd wat de bedoeling was: een bakmix in 
een pot maken, voor mantelzorgers in de gemeente Leudal. 
We zijn in groepjes op zoek gegaan naar lekkere recep-
ten. Onze groep, Julia, Meike, Evy en Roos, hadden gekozen 

voor een brownie-recept. Vervolgens hebben we de bestel-
ling gemaakt en hebben alle groepjes hun recept een keer 
uitgeprobeerd. Bij bijna alle groepjes moesten er vervolgens 
nog wat aanpassingen worden gedaan. Toen hebben we de 
dag erna alle potten gevuld, en heeft elk groepje zijn potjes 
naar eigen keuze versierd. Klaar om naar de mantelzorgers 
te gaan.
We vonden het allemaal erg leuk om aan dit project te wer-
ken en we hopen dat het zal smaken!”

Julia en Meike, klas 4K2

TERUG NAAR INHOUD

https://www.youtube.com/watch?v=gxv3UA_GI6g
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UITSLAG URSULALOOP 2021 (locatie Heythuysen)

Op vrijdag 22 oktober vond de sportdag plaats van 
leerjaar 1. Deze dag bestond uit de Ursulaloop (3 rond-
jes, oftewel 1200m rennen op atletiekbaan) en vrij 
zwemmen.
Het was mooi om te zien hoe fanatiek de leerlingen 
van start gingen. Sommige iets te snel; andere kwa-
men weer wat later op gang. Zoals jullie hieronder in 
de uitslag kunnen zien was het een spannende strijd. 
Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagde 
ochtend. We willen met dit stukje de winnaars nog 
even in het zonnetje zetten.

Uitslag meisjes:
1) Evi uit 1k2 met een tijd van 5.45min
2) Amy uit 1k2 met een tijd van 5.46min
3) Britt uit 1bkgt1 met een tijd van 5.47min

Uitslag jongens:
1) Milano uit 1k2 met een tijd van 4.45min
2) Akram uit 1b2 met een tijd van 4.47min
3) Raf uit 1gt2 en Tigo uit 1gt1 met een tijd van 

4.50min

We bedanken Atletiek Leudal voor het beschik-
baar stellen van de atletiekbaan! Denk je nu na 
het meedoen aan de Ursulaloop: dat rennen, dat is 
wel iets voor mij? Klik dan op de volgende link en 
kijk wat er allemaal mogelijk is bij Atletiek Leudal!  
https://www.atletiekleudal.nl/

TERUG NAAR INHOUD

STUDIE NA SCHOOL (SNS) (locatie Heythuysen)

Het schooljaar is inmiddels enkele maanden oud en 
de eerste toetsen zijn gemaakt. Wij zijn sinds enkele 
weken ook weer gestart met SNS, maar er zijn nog 
plaatsen beschikbaar. SNS geeft extra ondersteuning 
aan leerlingen die thuis moeilijk tot studeren komen. 
Op deze manier willen we ervoor zorgen dat iedere 
leerling dezelfde kans krijgt om zo goed mogelijk te 
presteren. 
Vind je thuis dus niet de rust, vind je het plannen van 
je huiswerk lastig, of heb je (nog) niet de discipline, 
om geconcentreerd met schoolwerk bezig te zijn? Dan 
biedt Sint Ursula kosteloos een ideale ondersteuning!
 

●  SNS zal plaatsvinden van maandag tot en met 
donderdag tijdens les 7, 8 en 9 op basis van 
vrijwilligheid.

●  Leerlingen kunnen zich opgeven, via het hier-
onder staande opgaveformulier.

●  Leerlingen kunnen zich opgeven voor maximaal 
3 dagen en hierbij kan ook aangegeven wor-
den of ze 1,2 of 3 lesuren blijven.

●  Wanneer een leerling zich opgeeft voor 3 le-
suren dient deze leerling ook te blijven tot het 
einde. Denk hier dus goed over na.

●  Leerlingen kunnen ook later in de periode in-
stromen, mits er nog plaats is.

Leerlingen hebben dit reeds besproken tijdens de men-
torles. 
 
Mochten er nog vragen zijn, stuur dan een mail naar:  
j.roumen@ursula.nl
 

opgaveformulier SNS
 
In je lesrooster zie je vervolgens vanaf week 46 2021 
de geplande momenten SNS verschijnen zodat je weet 
waar je op welk moment wordt verwacht.
 
 
Planning:
 

periode 1 week 41-50

periode 2 week 2-11

periode 3 week 12-21

periode 4 week 22-28

TERUG NAAR INHOUD

https://www.atletiekleudal.nl/
https://forms.gle/LTY7W68ybfWNpQDMA
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COLLEGE 4 VWO EFFECTIEF EN ACTIEF LEREN (locatie Horn)
Sinds het begin van dit schooljaar worden er op 4 vwo hoor- 
en werkcolleges gegeven door verschillende vakgroepen. 
Het bijwonen van een hoorcollege vraagt om een andere 
wijze van kennisverwerking dan een reguliere les. Aandacht 
voor metacognitie (leren leren) is in dit kader belangrijk. De 
mentoren van vwo 4 zullen hier tijd aan besteden tijdens de 
mentorlessen. 

Daarnaast zal Gino Camp* een college aan de leerlingen 
van vwo 4 geven waarin hij zal vertellen wat werkt en wat 
niet werkt bij het leren, en hoe je je dagelijkse praktijk als 
lerende kunt verbeteren. We hebben volgens Camp wel een 
soort ingebouwd vermogen om te leren, maar het voelt vol-
gens hem toch een beetje aan alsof we zonder zwemles in 
het diepe worden gegooid en zelf maar moeten uitvinden 
hoe we weer aan de kant komen. De praktijk laat dan ook 
zien dat de meeste leerlingen op een verkeerde manier stu-
deren. 

Ken je ze? Die samenvattingen die met roze, gele én oranje 
markers zijn bewerkt en waarin je in een oogopslag ziet 
wat nou écht belangrijk is? Nou, zo effectief is dat dus niet. 

Volgens Gino Camp ga je er namelijk niet beter van leren. 
Wat je dan wel moet doen hoor je gelukkig ook tijdens het 
college dat hij zal geven.

Het college vindt op 23 november plaats in het recent ver-
nieuwde lokaal B210. Vwo 4 wordt in twee groepen ver-
deeld en volgt het college ofwel tijdens het vierde ofwel 
tijdens het vijfde lesuur. Op de schermen en in Zermelo zal 
zichtbaar worden op welk lesuur de leerlingen het college 
volgen. 

Nicole Didden
Teamleider vwo 4/5/6

*Dr. Gino Camp is universitair hoofddocent bij de faculteit 
Onderwijswetenschappen en mede-auteur van het boek 
‘Wijze lessen’ over effectieve didactiek.  Voordat Gino Camp 
(OU) psycholoog werd, heeft hij nog een blauwe maandag 
geneeskunde gestudeerd. Daar heeft hij vooral geleerd hoe 
je niét effectief kunt leren. De geneeskunde heeft hij achter 
zich gelaten en dankzij zijn huidige onderzoek weet hij als 
geen ander hoe het dan wél moet.

AANLEVEREN CIJFERS DECENTRALE SELECTIE (locatie Horn)

Beste ouder(s)/verzorger(s) en beste leerling,
 
Zit je in 6 vwo, ga je volgend jaar studeren aan de univer-
siteit en heb je bij jouw studiekeuze te maken met nume-
rus fixus, dan is onderstaand bericht belangrijk voor jou.
Als gevolg van de coronapandemie zijn in schooljaar 2020-
2021 scholen tijdelijk gesloten geweest. In veel gevallen 
heeft dit geleid tot achterstanden op scholen. Omdat er 
vraagtekens waren bij de mate waarin de cijfers van alleen 
5 vwo – behaald in coronajaar 2020-2021 – het ‘kennen 
en kunnen’ van de leerlingen voldoende weergeven, heb-
ben de VO-raad, de VSNU, decanenvereniging BiOND, een 
aantal specialisten van de faculteiten geneeskunde en een 
flink aantal vo-scholen afgelopen zomer gesproken over het 
aanleveren van de cijfers voor de decentrale selectie wo in 
schooljaar 2021-2022.

Er is toen het volgende besloten:
Als een bacheloropleiding met numerus fixus gebruikmaakt 
van vo-cijfers in de decentrale selectieprocedure 2022 dan 
geldt voor kandidaten het volgende:

 

Kandidaten die in schooljaar 2020-2021 in 5 vwo zaten, le-
veren een SE-cijferlijst in met de peildatum 15 januari 2022 
(dus cijfers tot en met 14 januari). Deze cijferlijst bestaat uit 
de behaalde SE-cijfers vanaf 4 vwo t/m 14 januari 2022 in 
6 vwo, op 1 decimaal.
 
Eisen waaraan de SE-cijferlijst bij aanlevering moet voldoen:
• Het betreft een officiële uitdraai uit de cijfer- 
 administratie van de school
• Op deze uitdraai staat:
 - datum van uitdraaien (uiterlijk 14 januari 2022)
 - schoolstempel
 - van elk vak het gemiddelde van alle vanaf v4  tot dan  
   toe behaalde SE-cijfers op 1 decimaal
 - handtekening vertegenwoordiger van de school
 
Heb je naar aanleiding van deze brief vragen? Neem dan  
contact op met je decaan.

TERUG NAAR INHOUD

Boekenfonds locatie Heythuysen: inloop onderbouw: dinsdag les 1 + 2, inloop bovenbouw dinsdag les 4 (beide in 022 of werkplek doc.)
Boekenfonds locatie Horn: het boekenfonds is elke dinsdag en vrijdag aansluitend aan het 7e uur (om 14.40 uur) geopend.

belangrijke data

Op onze website vindt u de actueleOp onze website vindt u de actuele

JAARPLANNER. JAARPLANNER. 
Klik hier om deze in te zien.Klik hier om deze in te zien.

TERUG NAAR INHOUD

https://www.ou.nl/web/wijze-lessen

