Bijlage 1  Medewerkers en teamsamenstelling
Schoolleiding
Mevr. Drs. I.M. Brunt
Dhr. R.F. Claassen
Mevr. Dr. M. Hobbes
Dhr. E.C. Dekker
Dhr. C.R. van der Kaaij
Dhr. C.J.H. Kooijman
Dhr. T.G. Meppelink
Mevr. Drs. S.M. ten Napel
Mevr. I.M. Prins, MEI
Dhr. L.A. van Vliet, MEl

(bru)
(cla)
(hbb)
(dkk)
(kaa)
(koo)
(mep)
(nap)
(prs)
(vli)

teamleider klas 4- & 5-havo
teamleider mavo C (1 t/m 4) / docent economie
teamleider 1-, 2- en 3-vwo / docent aardrijkskunde
hoofd bedrijfsvoering / docent lichamelijke opvoeding
teamleider mavo K (1 t/m 4) / docent wiskunde
teamleider 1VH, 2- en 3-havo / docent economie
teamleider mavo M (1 t/m 4) / docent geschiedenis
rector
teamleider klas 4-, 5- & 6 Vwo / docent wiskunde
teamleider 1-, 2- en 3-Technasium

i.brunt@kajmunk.nl
r.claassen@kajmunk.nl
m.hobbes@kajmunk.nl
e.dekker@kajmunk.nl
r.vanderkaaij@kajmunk.nl
c.kooijman@kajmunk.nl
t.meppelink@kajmunk.nl
b.tennapel@kajmunk.nl
i.prins@kajmunk.nl
b.vanvliet@kajmunk.nl

Docenten
Mevr. N. Aanstoot
Dhr. H.S.D. Abdul Samad

(aan)
(sam)

n.aanstoot@kajmunk.nl

Mevr. S. Akrouni

(akr)

Dhr. G.P. van Asperen
Dhr. R.H.J. Baars
Dhr. E. Bagdadi
Dhr. F.A.W. Bak
Dhr. J. Bakker
Dhr. H.B. Bergervoet
Mevr. M. Bergervoet
Mevr. M. Boelaars
Mevr. J.A.W. de Bont
Dhr. S.J.H. Boschma
Dhr. U. Bosveld
Mevr. Drs. M.M. Bout
Mevr. A. Brandsma
Dhr. J.B. Brandt

(asp)
(bas)
(bag)
(fba)
(bar)
(ber)
(bgv)
(bls)
(bnt)
(sbo)
(bos)
(bou)
(bra)
(brd)

docent Nederlands
docent economie / individueel ondersteuner /
vertrouwenspersoon
docent Nederlands / faalangsttrainer /
individueel ondersteuner
docent natuurkunde, onderzoek & ontwerpen
docent Duits
docent wiskunde
docent lichamelijke opvoeding / ass. teamleider
docent lichamelijke opvoeding, science, begeleider toptalenten
docent geschiedenis / individueel ondersteuner
docent Engels / individueel ondersteuner
docent wiskunde
docent wiskunde (i.o.), science / individueel ondersteuner
docent maatschappijleer
docent aardrijkskunde
docent management & organisatie
docent levensbeschouwing
docent lichamelijke opvoeding

h.abdulsamad@kajmunk.nl
s.akrouni@kajmunk.nl
g.vanasperen@kajmunk.nl
r.baars@kajmunk.nl
e.bagdadi@kajmunk.nl
f.bak@kajmunk.nl
j.bakker@kajmunk.nl
b.bergervoet@kajmunk.nl
m.bergervoet@kajmunk.nl
m.boelaars@kajmunk.nl
j.debont@kajmunk.nl
s.boschma@kajmunk.nl
u.bosveld@kajmunk.nl
m.bout@kajmunk.nl
a.brandsma@kajmunk.nl
j.brandt@kajmunk.nl

Dhr. C.E.A. Burger
Dhr. M.C. Combee, MEd

(bur)
(com)

Mevr. M. Creijghton
Dhr. Drs. S.A.C. Crespo
Mevr. D. Damen
Mevr. D.H. Deahl
Dhr. P.J. den Dekker, MA
Dhr. L.G. van Dijk
Dhr. R. Dingenouts, MEd
Mevr. G.A.G.M. van Disseldorp

(cre)
(crs)
(dam)
(dea)
(dek)
(dyk)
(din)
(did)

Mevr. W. Dolmans
Mevr. V. Dresselhuis
Mevr. P.M. Dugornay
Dhr. M. Duker, MEd
Mevr. L.E. Eenkhoorn
Mevr. B.M. Eggel
Dhr. A. van Egmond
Mevr. Drs. C. van der Eide
Mevr. C.A.M. van den Ende
Mevr. Drs. M.T. van Engen
Mevr. H.B. van der Ent-Maat
Dhr. Ir. B.A.W.M. Ewals
Mevr. K. Fayki
Mevr. Drs. L.M. van Gelder
Mevr. G. Göksen
Mevr. I. Groot
Mevr. T. Haasnoot
Dhr. V.F. Hamel
Mevr. Drs. M.J. de Harde
Mevr. A.G. Heerink
Dhr. Drs. W. Heijnemans
Mevr. H.M. Hengst
Dhr. E.N. van Herwerden

(dol)
(dre)
(dug)
(duk)
(een)
(egg)
(egm)
(eid)
(end)
(egn)
(enm)
(ewa)
(fay)
(gel)
(gks)
(gro)
(haa)
(hml)
(har)
(hee)
(hey)
(hen)
(ehe)

docent muziek
docent onderzoek & ontwerpen / individueel ondersteuner/
technator
docent lichamelijke opvoeding, begeleider toptalenten
docent economie, management & organisatie
docent biologie, science
docent Nederlands
docent levensbeschouwing
docent aardrijkskunde, / onderzoeksdocent
docent onderzoek & ontwerpen, technator
docent geschiedenis / coördinator maatschappelijke
stage
docent Engels
docent Nederlands / individueel ondersteuner
docent Frans / individueel ondersteuner
docent aardrijkskunde / individueel ondersteuner
docent wiskunde
docent Duits
docent scheikunde , natuur, leven & techniek
docent Engels
docent onderzoek & ontwerpen / technator
docent Nederlands
docent Nederlands
docent onderzoek & ontwerpen
docent Frans
docent wiskunde
docent wiskunde / individueel ondersteuner
docent Nederlands (i.o.)
docent lichamelijke opvoeding, Engels
docent wiskunde
docent aardrijkskunde
docent maatschappijleer / lid MR
docent economie, Duits
docent Nederlands / dyslexiecoördinator / lid MR
docent techniek

c.burger@kajmunk.nl
m.combee@kajmunk.nl
m.creijghton@kajmunk.nl
s.crespo@kajmunk.nl
d.damen@kajmunk.nl
d.deahl@kajmunk.nl
p.dendekker@kajmunk.nl
lvandijk@kajmunk.nl
r.dingenouts@kajmunk.nl
a.vandisseldorp@kajmunk.nl
w.dolmans@kajmunk.nl
v.dresselhuis@kajmunk.nl
p.dugornay@kajmunk.nl
m.duker@kajmunk.nl
e.eenkhoorn@kajmunk.nl
b.eggel@kajmunk.nl
a.vanegmond@kajmunk.nl
c.vandereide@kajmunk.nl
c.vandenende@kajmunk.nl
m.vanengen@kajmunk.nl
h.vanderent@kajmunk.nl
b.ewals@kajmunk.nl
k.fayki@kajmunk.nl
e.vangelder@kajmunk.nl
g.goksen@kajmunk.nl
i.groot@kajmunk.nl
t.haasnoot@kajmunk.nl
v.hamel@kajmunk.nl
m.deharde@kajmunk.nl
a.heerink@kajmunk.nl
w.heijnemans@kajmunk.nl
h.hengst@kajmunk.nl
e.vanherwerden@kajmunk.nl

Mevr. R. van Heun
Dhr. A.K. Hijmans
Dhr. R.S. Hilterman
Mevr. T. Hofman
Mevr. H.K. den Hollander
Mevr. L. Holterman

(heu)
(hij)
(hil)
(hof)
(hor)
(hol)

Dhr. M.O. Hoogeboom
Dhr. M. van der Hoorn
Mevr. Drs. A.E. Huinink
Dhr. Drs. J.F.W.M. Hulsebosch
Mevr. H. Ibn Ayad Hassani, BMa
Mevr. T. Jansen
Dhr. Ing. P.A. Johnson
Mevr. I.C.M. de Jong
Mevr. Drs. A.D. Kanis, MA
Dhr. J.F. de Kanter
Dhr. P.E. Klein Geltink
Mevr. M. Klijn
Dhr. Drs. E.W.M. Kok

(mho)
(hoo)
(hui)
(hul)
(ibn)
(jst)
(joh)
(jon)
(kan)
(knt)
(klg)
(kly)
(kok)

Mevr. L.M. Kolff
Mevr. M.T. Komst
Mevr. C. van der Kraats
Dhr. R. van Krieken
Mevr. Drs. S.A. Kroezen

(kol)
(kom)
(krt)
(kri)
(kro)

Mevr. C.P. Kuipers
Mevr. S. Kurpershoek
Dhr. Drs. J.C. van der Laan

(kui)
(kur)
(laa)

Mevr. M. van der Laan
Mevr. S. Lahri
Mevr. R. Liefting

(mla)
(lah)
(lie)

docent geschiedenis, begeleider passend onderwijs
docent wiskunde
docent lichamelijke opvoeding
docent drama, kmc
docent Duits
docent aardrijkskunde / begeleider leerlingmentoren /
trainer sociale vaardigheden / vertrouwenspersoon /
examenstresstrainer / veilig thuis functionaris
docent aardrijkskunde
docent Engels i.o.
docent Nederlands, onderzoek & ontwerpen
docent wiskunde
docent economie
docent Engels / individueel ondersteuner
docent scheikunde
docent Engels i.o.
docent Frans
docent Engels
docent Nederlands / examensecretaris
docent Frans
docent geschiedenis / individueel ondersteuner, begeleider
leerlingmentoren / vertrouwenspersoon
docent lichamelijke opvoeding
docent Duits
docent Frans
docent natuurkunde, science
docent biologie, natuur, leven & techniek /
individueel ondersteuner
docent biologie, science / bètacoördinator
docent drama, kmc
docent geschiedenis / coördinator kunst, media & cultuur /
coördinator (mini-)lentefeest / lid GMR
docent Frans / individueel ondersteuner
docent Engels
docent biologie, natuur, leven en techniek

r.vanheun@kajmunk.nl
a.hijmans@kajmunk.nl
r.hilterman@kajmunk.nl
t.hofman@kajmunk.nl
h.denhollander@kajmunk.nl

l.holterman@kajmunk.nl
m.hoogeboom@kajmunk.nl
m.vanderhoorn@kajmunk.nl
a.huinink@kajmunk.nl
j.hulsebosch@kajmunk.nl
h.ibnayadhassani@kajmunk.nl
t.jansen@kajmunk.nl
p.johnson@kajmunk.nl
i.dejong@kajmunk.nl
a.kanis@kajmunk.nl
h.dekanter@kajmunk.nl
p.kleingeltink@kajmunk.nl
m.klijn@kajmunk.nl
e.kok@kajmunk.nl
l.kolff@kajmunk.nl
m.komst@kajmunk.nl
c.vanderkraats@kajmunk.nl
r.vankrieken@kajmunk.nl
s.kroezen@kajmunk.nl
c.kuipers@kajmunk.nl
s.kurpershoek@kajmunk.nl
j.vanderlaan@kajmunk.nl
m.vanderlaan@kajmunk.nl
s.lahri@kajmunk.nl
r.liefting@kajmunk.nl

Mevr. Dr. I. Loeb
Dhr. Drs. J.A. Los
Mevr. M. Lupu
Mevr. E. Maas
Dhr. Drs. G.H. Marinus
Dhr. E. Mathlener
Mevr. G.D. Meinen

(lob)
(los)
(lup)
(maa)
(mar)
(mat)
(mei)

Mevr. P. Mittelberg, MSc
Mevr. W. Mochel
Dhr. C.P. Mulder
Mevr. A.M. Olmberg
Mevr. A.E. van Oort
Mevr. G.P.A. Oosterkamp
Dhr. P.C. Oskam, MSc

(mit)
(moc)
(mul)
(olm)
(ort)
(oos)
(osk)

Dhr. B.T. Plemp
Mevr. N.N. Poortvliet

(ple)
(prt)

Dhr. M.T. Postma, MEd
Dhr. D. Pret
Mevr. T.M. Prins
Mevr. Drs. S. Quist
Mevr. M.E.C. Reeuwijk
Dhr. M.A.A. van Rijn
Dhr. R.F.H. van Rijn
Mevr. L. Ripping
Dhr. Drs. F.M. Robbe
Mevr. D.K. de Rond
Mevr. S. Rotman
Mevr. A.C.M.M. Rozemeijer
Mevr. A.W. Schelhaas

(pos)
(pre)
(tpr)
(qui)
(ree)
(rij)
(ryn)
(rpp)
(rbb)
(ron)
(rtm)
(roz)
(scl)

Mevr. B.C.T.M. Schooleman

(sco)

docent wiskunde
docent wiskunde / coördinator planning & organisatie / lid MR
docent levensbeschouwing / coördinator maatschappelijke stage
docent Engels
docent biologie / decaan Tweede Fase
docent scheikunde / individueel ondersteuner
docent beeldende vorming (praktijk), culturele & kunstzinnige
vorming, handvaardigheid
docent biologie, natuur, leven & technologie
docent Duits
docent biologie
docent Nederlands
docent lichamelijke opvoeding
docent biologie
docent scheikunde, science, natuur, leven & technologie /
voorzitter MR
docent lichamelijke opvoeding, onderzoek & ontwerpen
docent Nederlands / begeleider leerlingmentoren / coördinator
begeleiding nieuwe docenten
docent aardrijkskunde
docent natuurkunde, natuur, leven & techniek
docent natuurkunde, scheikunde
docent maatschappijleer
docent wiskunde
docent Nederlands
docent geschiedenis
docent aardrijkskunde
docent economie
docent Nederlands / individueel ondersteuner
docent handvaardigheid, tekenen
docent wiskunde
docent levensbeschouwing / vertrouwenspersoon /
individueel ondersteuner
docent techniek, wiskunde / individueel
ondersteuner

i.loeb@kajmunk.nl
j.los@kajmunk.nl
l.lupu@kajmunk.nl
e.maas@kajmunk.nl
r.marinus@kajmunk.nl
e.mathlener@kajmunk.nl
g.meinen@kajmunk.nl
p.mittelberg@kajmunk.nl
w.mochel@kajmunk.nl
c.mulder@kajmunk.nl
a.olmberg@kajmunk.nl
a.vanoort@kajmunk.nl
g.oosterkamp@kajmunk.nl
c.oskam@kajmunk.nl
b.plemp@kajmunk.nl
n.poortvliet@kajmunk.nl
m.postma@kajmunk.nl
d.pret@kajmunk.nl
t.prins@kajmunk.nl
s.quist@kajmunk.nl
m.reeuwijk@kajmunk.nl
m.vanrijn@kajmunk.nl
r.vanrijn@kajmunk.nl
l.ripping@kajmunk.nl
f.robbe@kajmunk.nl
d.derond@kajmunk.nl
s.rotman@kajmunk.nl
a.rozemeijer@kajmunk.nl
a.schelhaas@kajmunk.nl
b.schooleman@kajmunk.nl

Mevr. P.A.A. Schreurs
Mevr. I. Sloep
Dhr. K.N. Sneekes
Mevr. M. van Spall
Mevr. S. Starrenburg
Mevr. N.N. Stroop
Mevr. M.S. van Tol
Dhr. V. van Tongeren
Mevr. W.A. Veldman

(scr)
(slo)
(sne)
(spl)
(str)
(nst)
(tol)
(ton)
(vel)

Mevr. D. Vergeest, MA
Dhr. J.T. Verhoef

(veg)
(ver)

Dhr. R.V.E. Vialard
Dhr. L. Visser
Dhr. M. Visser
Mevr. F.P. van der Vloed
Mevr. H. Volkers

(via)
(vis)
(vss)
(vld)
(vol)

Mevr. S. de Vos
Mevr. D.T. de Waal
Dhr. Drs. B.J. Wegman
Mevr. M.E. van der Werk

(vos)
(waa)
(weg)
(wer)

Mevr. R. Wesche, MA

(wes)

Mevr. M.M. Westerbeek
Mevr. A.C. Wiedemeijer

(web)
(awi)

Mevr. C.E. Wijnant
Mevr. Drs. T.L. Wijshake
Dhr. I.P.J.T. Winnubst
Mevr. Drs. J. Wolf-van Geel
Dhr. A.W. Zandvliet

(wij)
(wys)
(win)
(wlf)
(zav)

docent biologie / faalangsttrainer
docent Nederlands / trainer sociale vaardigheden
docent Duits
docent muziek
docent lichamelijke opvoeding, science
docent Engels i.o.
docent Frans
docent geschiedenis
docent tekenen / coördinator ckv Mavo, coördinator kunst,
media & cultuur
docent tekenen, multimedia
docent natuurkunde, science / opleidingscoördinator /
bètacoördinator
docent Frans (i.o.)
docent Engels, coördinatie Cambridge examen
docent natuurkunde, natuur, leven & techniek
docent culturele & kunstzinnige vorming, handvaardigheid
docent wiskunde / individueel ondersteuner /
dyslexiecoördinator / dyscalculiecoördinator
docent Nederlands / decaan Tweede Fase
docent Engels
docent geschiedenis / onderzoeksdocent
docent biologie / decaan Mavo / individueel
ondersteuner
docent beeldende vorming (theorie), culturele &
kunstzinnige vorming
docent wiskunde
docent economie / examenstresstrainer /
individueel ondersteuner
docent onderzoek & ontwerpen, science
docent Frans / ass. teamleider
docent natuurkunde & science / technisch onderwijsassistent
docent economie
docent wiskunde / individueel ondersteuner / examensecretaris

p.schreurs@kajmunk.nl
i.sloep@kajmunk.nl
k.sneekes@kajmunk.nl
m.vanspall@kajmunk.nl
s.starrenburg@kajmunk.nl
n.stroop@kajmunk.nl
m.vantol@kajmunk.nl
v.vantongeren@kajmunk.nl
e.veldman@kajmunk.nl
d.vergeest@kajmunk.nl
j.verhoef@kajmunk.nl
r.vialard@kajmunk.nl
l.visser@kajmunk.nl
m.visser@kajmunk.nl
f.vandervloed@kajmunk.nl
r.volkers@kajmunk.nl
s.devos@kajmunk.nl
d.dewaal@kajmunk.nl
b.wegman@kajmunk.nl
m.vanderwerk@kajmunk.nl
r.wesche@kajmunk.nl
m.westerbeek@kajmunk.nl
a.wiedemeijer@kajmunk.nl
c.wijnant@kajmunk.nl
t.wijshake@kajmunk.nl
i.winnubst@kajmunk.nl
j.wolf@kajmunk.nl
a.zandvliet@kajmunk.nl

(i.o.) = docent in opleiding

Onderwijsondersteunend personeel
Mevr. M.E. Albers
Mevr. J.W.F. l’Amie
Dhr. J.W.G.M. Baas
Mevr. N. Bakker, MSc
Mevr. M.E. Bakkum-Hilbers
Mevr. L. Beek
Mevr. E. van den Bos
Mevr. E.T. Brinkkemper
Mevr. M.P. Groeneveld
Mevr. I. Gruijs
Mevr. C. Hoogvorst
Mevr. E. van Jaarsveld
Mevr. A.M. Kelderman
Dhr. D.A.S. Koekebakker
Mevr. J.E.L. Kok
Mevr. M.M. Louman
Mevr. M. van der Meer
Mevr. M. Najdihejazi
Mevr. M.B. Nelissen
Dhr. J.C. Olij
Dhr. J.D.H.A. van Ooijen
Dhr. D.D. van Ormondt
Mevr. E.C.M. Plasmans
Mevr. R. Ponsteen
Mevr. B.A.M. van Ruiten
Mevr. K.A. Schalkwijk
Mevr. S. Schönhage
Dhr. B. van Slooten
Mevr. E. Smit
Mevr. L. van Staveren
Mevr. A.M.J. Stoelinga

(alm)
(ami)
(jba)
(nba)
(bbk)
(bee)
(bse)
(bri)
(gnv)
(gru)
(hog)
(jaa)
(kel)
(kkb)
(koj)
(lou)
(mee)
(naj)
(nel)
(oly)
(oij)
(orm)
(pls)
(pon)
(rui)
(scw)
(scs)
(slt)
(smt)
(stv)
(stl)

technisch onderwijs assistent
mediatheekmedewerker
lesassistent onderzoek & ontwerpen
orthopedagoog
administratief medewerker
begeleider passend onderwijs
secretaresse schoolleiding
technisch onderwijsassistent
administratief medewerker
technisch onderwijs assistent
toezichthouder
administratief medewerker
begeleider passend onderwijs
lesassistent
management assistent
assistent mediatheek
administratief medewerker financiën
technisch onderwijsassistent
onderwijsassistent kmc
gastheer
zorgcoördinator
medewerker facilitaire dienst, lid MR
begeleider passend onderwijs
medewerker Planning en Organisatie
tecnisch onderwijs assistent
HR adviseur
technisch onderwijsassistent
medewerker ICT helpdesk
medior medewerker Planning en Organisatie
onderwijsassistent handvaardigheid
receptionist / telefonist

m.albers@kajmunk.nl
w.lamie@kajmunk.nl
j.baas@kajmunk.nl
n.bakker@kajmunk.nl
m.bakkum@kajmunk.nl
l.beek@kajmunk.nl
e.vandenbos@kajmunk.nl
e.brinkkemper@kajmunk.nl
m.groeneveld@kajmunk.nl
i.gruijs@kajmunk.nl
c.hoogvorst@kajmunk.nl
e.vanjaarsveld@kajmunk.nl
a.kelderman@kajmunk.nl
d.koekebakker@kajmunk.nl
j.kok@kajmunk.nl
m.louman@kajmunk.nl
m.vandermeer@kajmunk.nl
m.najdihejazi@kajmunk.nl
m.nelissen@kajmunk.nl
j.olij@kajmunk.nl
j.vanooijen@kajmunk.nl
d.vanormondt@kajmunk.nl
e.plasmans@kajmunk.nl
r.ponsteen@kajmunk.nl
b.vanruiten@kajmunk.nl
k.schalkwijk@kajmunk.nl
s.schonhage@kajmunk.nl
b.vanslooten@kajmunk.nl
e.smit@kajmunk.nl
l.vanstaveren@kajmunk.nl
a.stoelinga@kajmunk.nl

Mevr. Z.Z. Thönnissen
Mevr. J. Vink
Dhr. M. Voulon
Dhr. E. van Vuurde
Mevr. L.W. de Waal
Dhr. M. Weernink
Mevr. C.M. Weisscher-Gácsér
Mevr. M.C. Zahradnik-Minnaard

(tho)
(vin)
(vou)
(vuu)
(wwa)
(wee)
(wei)
(zah)

onderwijsassistent handvaardigheid
HR assistent
medewerker facilitaire dienst
medewerker facilitaire dienst
receptionist / telefonist
medewerker facilitaire dienst
mediatheekmedewerker
medewerker ICT helpdesk

z.thonnissen@kajmunk.nl
j.vink@kajmunk.nl
m.voulon@kajmunk.nl
e.vanvuurde@kajmunk.nl
w.dewaal@kajmunk.nl
m.weernink@kajmunk.nl
c.weisscher@kajmunk.nl
m.zahradnik@kajmunk.nl

Teamindeling 2018 - 2019
Team

Teamleider

Teamleden

1-, 2- en 3-Technasium

Dhr. L.A. van Vliet

1-, 2- en 3- Vwo

Mevr. Drs. M. Hobbes

Mavo C (1 t/m 4)

Dhr. R. Claassen

asp, com, bnt, bra, ewa, fba, gru, haa, hol, hui, jba, kly, kom, mul, pre, rij, scr, str, ton, wij
bag, bar, bri, dam, dre, duk, egn, fay, hoo, hor, kui, naj, pls, prt, rui, sco, scs, tol, ver, via,
vis, win
awi, ber, bls bur, ehe, hee, hof, jst, klg, kol, kri, kur, ron, scl, veg

Mavo K (1 t/m 4)

Dhr. C.R. van der Kaaij

alm, dea, end, heu, kkb, krt, mho, nel, nst, ort, ple, ree, slo, tpr, waa, web, wer

Mavo M (1 t/m 4)

Dhr. T.G. Meppelink

bgv, bee, cre, gro, hog, joh, jon, los, mla, nba, oos, pos, ryn, sam, sne

1VH, 2- en 3-Havo

Dhr. C.J.H. Kooijman

4- & 5-Havo

Mevr. Drs. I.M. Brunt

4-, 5- & 6-Vwo

Mevr. I.M. Prins

OOP

Dhr. E.C. Dekker

akr, brd, bos, did, dol, egm, dug, gks, hil, hml, ibn, kel, lup, mon, rtm, spl, stv, tho, vel, vld
aan, din, dyk, een, egg, eid, enm, hul, kok, kro, laa, lah, mar, osk, qui, rbb, roz, vol, wlf,
wys
bas, bou, crs, dek, gel, har, hen, hey, hij, kan, knt, lie, maa, mat, mei, mit, moc, lob, olm,
rpp, vos, vss, weg, wes, zav
ami, bbk, bse, gnv, jaa, koj, lou, mee, oly, orm, pon, smt, stl, vin, vou, vuu, wee, wei

EHBO: bar, brd, cre, din, dkk, fba, haa, jba, maa, orm, osk ple, str, tol, ver, vin

