Stichting Sophia Scholen
Sophia Scholen is een jonge stichting die bestaat sinds 1 januari 2018. De nieuwe stichting, voortgekomen uit de Sophia
Stichting en haar voorgangers, kent echter een lange traditie van bijzonder onderwijs in de Duin- en Bollenstreek, waarbij
in de loop van de jaren steeds meer samenwerking is ontstaan om elkaar te versterken in het verzorgen van toekomstgericht onderwijs.
Een grote verandering vond plaats op 27 november 1997 toen in totaal zeven besturen van 19 katholieke basisscholen,
gelegen in de woonkernen Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk, Sassenheim, Lisse en de Engel en Hillegom
zich verenigden in de Sophia Stichting. In 2000 sloot ook het bestuur uit Warmond zich aan bij de nieuwe stichting.
Het toenmalige bestuur gaf de nieuwe stichting de naam Sophia, refererend aan twee klassieke inspiratiebronnen. Als eerste is de betekenis van de naam Sophia Grieks voor (levens)wijsheid, wat werd beschouwd als het hoogste ideaal in het
leven. Sophia van Rome is een andere referentie. Volgens de legende leefde zij aan het begin van de tweede eeuw in Rome, samen met haar drie dochters Fides, Spes en Caritas welke de betekenis hebben van geloof, hoop en liefde als de drie
belangrijkste christelijke deugden, die ook in ons huidige onderwijs voortleven. Sophia Scholen bewerkstelligt vanuit de
katholieke en protestants christelijke tradities, een eigentijds christelijke grondhouding van waaruit alle kinderen én medewerkers zich gerespecteerd en beschermd voelen om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontplooien.
Sinds 26 april 2012 zijn ook de drie scholen van de voormalige Stichting Katholiek Onderwijs Voorhout (SKOV) aangesloten. Per 1 januari 2018 is door een fusie ook de Stichting PCPO met scholen in Hillegom, Lisse, Sassenheim, Warmond, Voorhout en Noordwijk opgegaan in Sophia Scholen. Daarmee is Sophia Scholen het schoolbestuur voor alle katholieke, christelijke en interconfessionele scholen in de Duin en Bollenstreek. In totaal zijn er ca. 700 medewerkers
werkzaam die op 29 basisscholen het onderwijs verzorgen aan ruim 7000 leerlingen.
Sophia Scholen werkt elke dag aan een hoge onderwijskundige kwaliteit en is op innovatie gericht.
Het College van Bestuur en het centraal bureau faciliteren de scholen om dit mogelijk te maken.
De scholen zijn voor een belangrijk deel autonoom in de wijze waarop ze het onderwijs vorm en inhoud geven. Ze versterken elkaar door veel onderlinge uitwisseling en afstemming.
In het kader van de scholing en professionalisering van de medewerkers heeft Sophia Scholen haar eigen Sophia Academie, waarin alle medewerkers hun kennis en vaardigheden kunnen onderhouden en vergroten. Leraren en ouders weten
zich vertegenwoordigd in de Medezeggenschapsraad op schoolniveau en in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad op stichtingsniveau, waarin het beleid via advies- en instemmingsrecht mede richting wordt gegeven. De Raad van
Toezicht is werkgever en adviseur van het College van Bestuur en houdt tevens toezicht op de ontwikkeling van de stichting.
In het najaar van 2018 wordt een nieuw Koersplan voor de organisatie vastgesteld waarin kernwaarden en ambities voor
de eerstkomende jaren worden vastgesteld.
Het College van Bestuur is trots op de wijze waarop directies, leerkrachten en onderwijs ondersteunend personeel zich
inzetten voor de eigen school en Sophia Scholen. Ze ziet de toekomst voor het bijzonder onderwijs in de Duin- en Bollenstreek dan ook met veel vertrouwen tegemoet!
Namens het College van Bestuur,
Sylvia Spierenburg
Ronald de Groot
Meer informatie over de Sophia Stichting leest u op: www.sophiascholen.nl

Groep 1:
Mevr. Corrie van Beelen
Mevr. Inez Mooijman
groep1.zeehonk@sophiascholen.nl
Groep 2
Mevr. Clara van der Luyt
groep2.zeehonk@sophiascholen.nl
Groep 3:
Mevr. Maaike Boomsma
Mevr. Esther Wouters
groep3.zeehonk@sophiascholen.nl
Groep 4:
Mevr. Marjolijn Warmerdam
Mevr. Els van der Zalm
groep4.zeehonk@sophiascholen.nl
Groep 5:
Mevr. Marieke Kok-Hoogesteger
Nog nader in te vullen
groep5.zeehonk@sophiascholen.nl
Groep 6:
Mevr. Agnes Lommerse
Nog nader in te vullen
groep6.zeehonk@sophiascholen.nl
Groep 7:
Mevr. Michèle Seijen ten Hoorn
groep7.zeehonk@sophiascholen.nl
Groep 8:
Mevr. Marjon van Egmond
groep8.zeehonk@sophiascholen.nl

Gymnastiek:
Mevr. Petra Rhijnsburger
Directeur:
Mevr. Sylvia Ham
directie.zeehonk@sophiascholen.nl
071-3615098
Vertrouwenspersoon:
Mevr. Clara v.d. Luyt
Intern begeleider:
Mevr. Jeannie van der Vooren
ib.zeehonk@sophiascholen.nl
Gedragsspecialisten:
Mevr. Clara v.d. Luyt
Mevr. Marieke Kok

Onderwijsonder-steunend personeel
Administratie:
Mevr. Marja Koemans
m.koemans@sophiascholen.nl
Onderhoud:
Dhr. Edwin van der Lans
(op donderdagmiddag)

Participatie en inspraak

Zeehonk zou Zeehonk niet zijn zonder betrokken en actieve ouders.

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad is wettelijk verplicht en kan worden beschouwd als de ondernemingsraad van de
school.
Vanaf 1 januari 2007 is er een nieuwe wet voor medezeggenschap (de WMS). Veel goede zaken rond medezeggenschap blijven hetzelfde. De wet biedt de mogelijkheid om verschillende medezeggenschapsraden in te stellen of een MR in te stellen voor een belangrijk thema.
Op stichtingsniveau is er een medezeggenschapsstatuut gemaakt, een reglement voor de medezeggenschapsraden van de scholen en een reglement voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

De leden van de medezeggenschapsraad

Ouders:
Dhr. Wouter van Bohemen
Karel Doormanstraat 16
2202 JE Noordwijk
Tel.: 06-11169336

Personeel:
Mevr. Marieke Kok-Hoogesteger
Mevr. Jeannie van der Vooren

Dhr. Mark van der Zwaag
Toekomststraat 19
2202 KN Noordwijk
Tel.: 0713629154

De heren van Bohemen en van der Zwaag vertegenwoordigen de ouders van Zeehonk. U kunt zich tot hen wenden
met vragen en opmerkingen.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is een wettelijk verplicht orgaan waarin een
afvaardiging zit van de leden van de medezeggenschapsraden van de scholen die onder het
schoolbestuur ressorteren. De G.M.R. is bedoeld om bij belangrijke beslissingen, die vooral het personeel
op deze scholen aangaan, het schoolbestuur van advies te dienen. Ook zijn er bestuursbesluiten die de
scholen aangaan, waar het bestuur de instemming van (een deel) van de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad behoeft.
De G.M.R. is een orgaan dat de belangen moet verdedigen van de verschillende scholen binnen de Sophia stichting. Jeannie van der Vooren is lid van de G.M.R. namens Zeehonk.
G.M.R. Sophia stichting; gmr@sophiascholen.nl
De Voorzitter is Mark Mooijman en de secretaris is Eva Echernach.

Ouderraad

Aan onze school is een heel actieve ouderraad verbonden. Zonder de praktische hulp van deze mensen zouden
allerlei activiteiten niet gerealiseerd kunnen worden. Wij prijzen ons dan ook erg gelukkig, dat er altijd weer mensen
te vinden zijn die zoveel vrije tijd willen steken in de school van hun kind. De ouderraad organiseert en voert diverse
activiteiten uit in overleg met de leerkrachten en de directie. Op www.zeehonk.nl kunt u onder ‘Info’ zien welke ouders in de ouderraad zitten. De ouderraad is ook per e-mail bereikbaar: or@zeehonk.nl. Gedurende het jaar wordt
er veel georganiseerd van uitstapjes tot het sinterklaasfeest. Het is voor de leden van de ouderraad ondoenlijk om
zelf overal bij aanwezig te zijn. Veel ouders zijn niet in staat om zich op vaste basis voor Zeehonk in te zetten, maar
wel incidenteel. De OR gaat een coördinerende rol spelen in het vragen van ouders voor verschillende activiteiten.
Via één ouder per groep zullen ouders per mail gevraagd worden om bij activiteiten te participeren.

De leden van de ouderraad
Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Mevr. Marjanne Kuiper

Mevr. Eva Lamboo

Dhr. Marlies Korbee

Mevr. Marieke Harberink
Mevr. Lina Perez Marin
Mevr. Monique Reijerkerk

Mevr. Sonja Vermaas
Mevr. Cindy van Zadelhoff

Leden
Mevr. Caroline Berbee
Mevr. Bianca Buijs
Mevr. Bianca Dol

Ouderbijdrage

Er zijn op school allerlei zaken, die niet betaald kunnen worden uit de lopende rekening van de school. Dat zijn de extraatjes, die de kinderen en het onderwijs op onze school ten goede komen. De bijdrage is voor elk kind gelijk en is
voor dit schooljaar vastgesteld op € 16,- per kind.
T.z.t. krijgt u hiervoor een betalingsverzoek. Deze bijdrage heeft een vrijwillig karakter, toch hopen we dat u allen de
bijdrage zoals vastgesteld betaalt, omdat anders de extraatjes voor de kinderen in gevaar komen.
Dit geld wordt door de ouderraad beheerd en wordt jaarlijks verantwoord. De afrekening wordt gecontroleerd door de
kascommissie. Mocht u vragen hebben, dan kunt u terecht bij de penningmeester of bij de directie.
Dit schooljaar kan tevens een bijdrage van u gevraagd worden voor:
Aanschaf plakboek
€ 2,50
Naschoolse activiteiten
€ 3,50
Schoolreis kleuters
ca. € 10,00
Schoolreis groep 3 t/m 7 ca. € 30,00
Kamp groep 8
€ 65,00

Schoolfonds

Vanaf het schooljaar 2012-2013 wordt op Zeehonk een extra vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Deze ouderbijdrage
is bestemd voor het schoolfonds van Zeehonk. Uit dit schoolfonds worden zaken bekostigd die de kwaliteit van het
onderwijs versterken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de kosten van de ICT-licenties, die gekoppeld zijn aan onze
leermethoden. Wij willen graag up to date zijn met ons onderwijs en daarvoor vragen wij u een bijdrage. In oktober
ontvangt u van ons een brief hierover en een machtigingsformulier. In overleg met onze Medezeggenschapsraad
geven wij € 16 aan als richtbedrag .

Voorschoolse opvang
Elke werkdag is Het SpeelHonk geopend met de voorschoolse opvang (VSO). Het SpeelHonk is onderdeel van
Kindercentrum De Speelbrug. Als u voor de files uit naar uw werk wilt of vroeg moet beginnen of bijvoorbeeld eenmalig in verband met een vroege afspraak, kunt u gebruik maken van de voorschoolse opvang. Er zijn diverse
manieren om van deze opvang gebruik te maken: vaste dagen in een contract of losse keren met de flexibele opvang.
Vanaf 06.45 uur is uw kind welkom om even rustig wakker te worden bij onze opvang. Geen gehaast op de vroege morgen en altijd een goede start op school met energie voor uw kind door een gezond ontbijt. De gedekte tafel
met boterhammen, crackers, thee en sap ontvangen uw kind met open armen. Een ontbijt is immers een goed
begin van de dag.
Een spelletje spelen met een vriendje, een tekening maken of lekker voorgelezen worden in de zithoek; een fijnere manier om de schooldag voor te bereiden bestaat bijna niet. En dit alles onder begeleiding van een vast team
van gediplomeerde en deskundige pedagogisch medewerkers, die ervoor zorgen dat uw kind met gevulde buik op
tijd aan de schooldag begint.
Aangezien niet alle ouders opvang nodig hebben vanaf 06.45 uur maar hun kind wel eerder willen brengen dan de
start van de school, werken wij met een strippensysteem voor de VSO. De strippen worden maandelijks achteraf
in rekening gebracht. Het aantal strippen die worden berekend, zijn afhankelijk van het tijdstip waarop u uw kind
komt brengen:
Tussen 06.45 en 07.30 uur kost dit 3 strippen, waarbij wij voor ontbijt zorgen.
Tussen 07.30 en 08.00 uur kost dit 2 strippen, wat ook nog inclusief ontbijt is.
Na 08.00 uur kost het 1 strip, maar kunnen wij wegens de korte tijd geen ontbijt aanbieden aan uw kind.
Uw kind kan zo vaak van de voorschoolse opvang gebruik maken als u zelf wenst. Het aanmelden kan via het
ouderportaal of info@speelbrug.nl. Wel willen wij u dringend verzoeken dit minimaal één werkdag vooraf te doen,
zodat onze pedagogische medewerkers hier rekening mee kunnen houden. Uiteraard is uw kind bij calamiteiten
altijd welkom!
Tussenschoolse opvang
Onze ervaren pedagogisch medewerkers dragen samen met gedreven overblijfbegeleiders zorg voor een gestructureerde tussenschoolse opvang (TSO), waarbij voldoende ruimte is voor ontspanning. Tijdens de TSO hanteren
wij dezelfde normen en waarden als de school, met dien verstande dat de TSO vrije tijd is. Uw kind neemt zelf
eten en drinken van thuis mee. Als de buiken weer gevuld zijn, is altijd gelegenheid om te spelen. Onze overblijfbegeleiders streven naar een gezellige en ontspannen sfeer tijdens de TSO, waarin alle kinderen zich veilig en
vertrouwd voelen.
Sinds 1 maart 2016 doet Zeehonk mee aan het concept dat wordt gerealiseerd door Kindercentrum De Speelbrug,
Ricardo van Rhijn Foundation en Sport2D. Zij hebben hun krachten gebundeld en werken als Samen1Team intensief met kinderen op het gebied van sport, creativiteit, talentontwikkeling en opvoeding. In de lunchpauze kunnen
de kinderen daardoor deelnemen aan diverse sportactiviteiten. Geen TSO is hetzelfde!
Naschoolse opvang
Bij basisschool Zeehonk bieden wij gezellige en uitdagende naschoolse opvang (NSO) voor alle kinderen uit
Noordwijk. De kinderen kunnen in een huiselijke omgeving en onder professionele begeleiding naar hartenlust
spelen, knutselen, lezen, spelletjes doen of heerlijk ravotten op het buitenterrein. Ook lekker chillen, een verhaaltje
(voor)lezen of koekjes bakken behoort tot de mogelijkheden. Naast deze reguliere naschoolse opvang, bieden wij
ook wisselende sport- en creatieve activiteiten aan. Voor ieder wat wils dus!
Onze individuele benadering zorgt ervoor dat elk kind zich veilig en vertrouwd voelt bij De Speelbrug. Dit zorgt
ervoor dat onze BSO uitdagend blijft voor alle leeftijden, en een plek is waar ieder kind met een glimlach naar toe
gaat en met een nog stralender gezicht weer wordt opgehaald door de ouders.

Centrum voor Jeugd en Gezin
Heeft u een vraag over opvoeden en opgroeien van uw kind? Dan kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In het CJG werken verschillende professionals samen, zoals jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, jeugden gezinswerkers en pedagogen. Iedere medewerker heeft eigen specifieke deskundigheid om u en uw kind te ondersteunen.
De basisschool en het CJG
De jeugdgezondheidszorg (JGZ) en het Jeugd- en Gezinsteam (JGT) maken onderdeel uit van het CJG. De medewerkers in het CJG werken op verschillende manieren samen
met school. Zij kunnen bijvoorbeeld deelnemen aan het overleg van een zorgteam van school.
Jeugdgezondheidszorg
De JGZ nodigt jaarlijks de kinderen uit groep 2 en 7 uit voor
een onderzoek. Zij kijken of uw kind goed kan horen en zien,
hoe uw kind groeit en hoe het zich ontwikkelt. Verder kunt u
advies krijgen over bijvoorbeeld voeding, zindelijkheid, gedrag,
omgaan met leeftijdsgenoten en het voorkomen van pesten. U
kunt altijd contact opnemen voor advies of extra onderzoek.

Jeugdarts: Mevrouw Esther den Boer
Assistente: Mevrouw Meike Schulze
Verpleegkundige: Lobke den Hollander
Bezoekadres:
CJG Noordwijk
Raadhuisstraat 2
2201 MA Noordwijk
T 088-308 32 12
E jgznw@ggdhm.nl
Werkdagen: maandag en donderdag van 8.30-17.00 uur en
op de even weken op woensdag van 8.30-17.00 uur.

Jeugd- en Gezinsteam, als extra ondersteuning nodig is
Jeugd- en gezinswerkers van het JGT houden op school of in het CJG een spreekuur waar u terecht kunt met uw vragen. Het JGT kijkt samen met u wat nodig is en kan ook snel extra ondersteuning thuis bieden. Gezinnen krijgen hulp
bij het zelf vinden van antwoorden op hun eigen vragen, met als uitgangspunt “wat lukt wel” en waar liggen mogelijkheden. De gezonde ontwikkeling van kinderen staat voorop.
Cursus of ouderavond
Het is mogelijk voor ouders om deel te nemen aan een cursus of ouderavond over een thema dat leeft. Samen met u
en de school bekijken we waar behoefte aan is.
Pubergezond.nl
Voor kinderen van groep 7 heeft het CJG een aparte website vol informatie over verliefdheid, sociale media, gamen,
gezondheid en pesten. Met behulp van deze site kunt u thuis met uw kind het contact met de JGZ in groep 7 voorbereiden.
Online Centrum voor Jeugd en Gezin
Veel informatie over opvoeden en opgroeien vindt u op de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin in uw gemeente. Eten, slapen, scheiden, pesten, geld, seksuele opvoeding en meer. Meld u aan voor een cursus of bijeenkomst, lees blogs van andere ouders of praat mee op het forum. Natuurlijk staan onze adressen en openingstijden
ook op de website. Én u vindt er onze Facebookpagina.
BUURbook – Hart voor de Jeugd
Veel CJG activiteiten zijn ook te vinden op BUURbook. Dit digitale marktplein is in Holland Rijnland ingericht om
jeugd en gezinnen te ondersteunen. U kunt er plannen en ideeën delen, vragen stellen, activiteiten organiseren in de
buurt of samenwerken met professionals.
Contact
Wilt u contact opnemen met de CJG-medewerkers op uw school, bel dan 088 – 254 23 84. U kunt ook online uw
vraag stellen en chatten met medewerkers via onze website.

Meer informatie
www.cjgnoordwijk.nl – Online CJG / www.cjgcursus.nl – CJG cursussen
www.hartvoordejeugd.nl – Buurtoverzicht / www.pubergezond.nl – info voor kinderen

Logopedie
Wat doet logopedie op de basisschool?
* Logopedie houdt zich bezig met het verbeteren van het spreken en alles wat daarmee samenhangt:
de taal, de uitspraak, verkeerde mondgewoonten en de stem. Het is belangrijk dat problemen zo vroeg mogelijk
worden ontdekt en verholpen.
* Daarom worden alle kinderen rond hun vijfde verjaardag gescreend op school. Kinderen uit de overige groepen
kunnen op verzoek onderzocht worden. U krijgt daarna altijd schriftelijk bericht van de resultaten. De gegevens
worden met de leerkracht en /of de jeugdarts besproken.
* Eventuele bevindingen en mogelijke vervolgacties zoals advisering, nader onderzoek, verwijzing naar een logopediepraktijk of kortdurende begeleiding, worden met u besproken.
Voorlichting
De logopedist geeft op verzoek ook voorlichting op school voor ouders van de leerlingen van groep 1 en 2 over de
taal- en spraakontwikkeling. In overleg met school kan het project “Mondje dicht, beter gezicht” in de kleutergroepen worden aangeboden.

OnderwijsAdvies
Medewerkers van de O.A. (voorheen O.B.D.) adviseren de leerkrachten als zich bij kinderen leer- en
ontwikkelingsproblemen voordoen. Aan de hand van deze adviezen voert
de leerkracht de hulp uit. De hulp van deze dienst is altijd van tijdelijke
aard.
OnderwijsAdvies
Ook hier geldt weer, net als voor alle andere hulpverleningsdiensten, dat
de toestemming van de ouders nodig is, voor de medewerkers tot
behandeling overgaan.

Lorentzkade 15 A
2313 GB Leiden
Tel.: 071-5164700

Schooltijden
Groep 1 t/m 8:

’s morgens van 8.25 – 12.00 uur
’s middags van 13.10 – 15-15 uur

Op woensdagmorgen van 8.25 – 12.30 uur.
Op vrijdagmiddag heeft groep 1 t/m 4 vrij en op woensdagmiddag hebben alle groepen vrij.
De bel gaat ’s ochtends twee keer. Eerst om 8.20 uur, de school gaat dan open. Daarna om 8.25 uur. Na
deze bel verzoeken wij ouders om weg te gaan, zodat wij op tijd kunnen beginnen en zodoende zo
weinig mogelijk onderwijstijd verliezen.
De verschillende groepen hebben zo veel mogelijk gesplitst pauze. De leerlingen hebben hierdoor voldoende
ruimte om te spelen.
Lesuren
In groep 1 t/m 4 hebben de leerlingen dit schooljaar 924 uur les, in groep 5 t/m 8 is dit 997 uur.
Gewijzigd rooster
5 december
20 februari
april
12 april
19 juli

Sinterklaas
Kleuterfeest
Paaslunch
Koningsspelen
Eindfeest

Uit om:
12.30 uur
13.00 uur
13.30 uur
12.00 uur
12.30 uur

Studiedagen, alle leerlingen vrij
7 november, 22 februari, 11 juni
Extra vrije middagen groep 1 t/m 8
21 december, 19 juli
Groep 8 wordt uitgezwaaid op 17 juli om 10.00 uur, waarna de zomervakantie voor hen begint.
Vakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Krokusvakantie

22 tot 26 oktober
24 december tot 4 januari
25 februari tot 1 maart

Goede Vrijdag en Pasen 19 april tot 22 april
Meivakantie
Hemelvaart

29 april tot 10 mei
30 mei en 31 mei

Pinksteren

9 en 10 juni

Zomervakantie

22 juli tot 30 augustus

Gymnastiekrooster

Informatieavonden

Dinsdag
08.30 – 09.15
09.15 – 10.00
10.00 – 10.40
10.40 – 11.20
11.20 – 12.00

groep
8
6
3
4
5

13.15 – 14.00

7

Donderdag
08.30 – 09.15
09.15 – 10.00
10.00 – 10.45
10.45 – 11.30

groep
6
4
3
5

13.15 – 14.00
14.00 – 14.45

8
7

12 september

hele school

De informatieavond begint om 20.00 uur, koffie vanaf
19.45 uur.
Naschoolse activiteiten
Start voor de kleuters in de week na de herfstvakantie.
Start voor de groepen 3 t/m 8 in de week van 14
januari. De inschrijving voor de kleuters start op 2 oktober en sluit op 8 oktober. De inschrijving voor de groepen
3 t/m 7 start op 13 november en sluit op 17 november.
U krijgt nog nader bericht over hoe en wat.

Op dinsdag en donderdag geeft Petra Rhijnsburger
gymles.
Begint de les om 8.30 of 13.15 uur, dan gaan de kinderen zelfstandig naar de sportzaal.
Indien de gymles eindigt op of na schooltijd, gaan de
kinderen zelfstandig naar huis.
Kinderen die overblijven, worden naar school of naar
de sportzaal gebracht.

Uitstroomgegevens:

2014

2015

2016

2017

2018

VWO (incl. gymnasium)

11

10

8

6

6

Havo + Havo/VWO

2

9

9

9

5

Vmbo-TL + Vmbo-TL/Havo

12

8

4

10

11

Vmbo basis/kaderberoeps (incl. evt. LWOO)

3

3

5

3

2

VSO

1
Totaal

28

30

27

1
28

25

