Bijlage schoolgids
2021-2022

Leiden, augustus 2021
Beste ouders/ verzorgers,

Deze schoolgids is ter verduidelijking voor u als ouder wiens kind(eren) al naar Leimundo gaan of
wellicht als ouder die een goede school zoekt voor uw kind(eren). In deze schoolgids stellen wij
ons nader aan u voor. Ook geeft de schoolgids informatie over wat wij van u als ouder of verzorger
verwachten.
Leimundo is een openbare buurtschool en wereldschool ineen. Veel kinderen uit de wijk komen
ook naar onze school vanwege onze Internationale Schakelklassen. Op onze school zijn meer dan
30 nationaliteiten aanwezig.
Wij vinden het belangrijk om elkaar te ontmoeten met respect voor ieders afkomst. Dat kan in ons
mooie schoolgebouw met daarin gevestigd peuterspeelzaal “De Leistroom” van Stichting
Peuterspeelzaal Leiden (SPL) en bij de naschoolse opvang van “BSO De Wereld” van
Partou/Smallsteps.
Wij leggen graag contact met de wereld om ons heen. Dit doen we door het geven van Vroeg
Vreemde Talen Onderwijs (VVTO) met Engelse les en Engelse projecten.
Ik wens u en uw kinderen een leerzaam en inspirerend schooljaar toe.
Met vriendelijke groet,
Jan Diebels
Directeur
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1. ORGANISATIE

Collega’s die ontbreken op de foto:
Julius de Keuning (administratie)
Dewi Janssens (ISK)
Iza Voesenek (1/2 oranje)
Roma Soechit (onderwijs assistent)

TEAM
groep

2021-2022
maandag

1/2 - Geel

Santje
Couprie
Iris Stijnman

1/2 Oranje
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dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Santje Couprie

Santje Couprie

Santje Couprie

Santje Couprie

Danny
Aalbersberg

Iza Voesenek

Iza Voesenek

Iris Stijnman

3
4
5/6
7/8
ISK 1
ISK 2

Soraya de la
Rie
Samay
Titarsole
Lysanne
Steenbergen
Sylvia
Frankhuizen
Dewi
Janssens
Claudia
Schulte

Soraya de la
Rie
Samay
Titarsole
Lysanne
Steenbergen
Peter
Casander
Patrick
Geirnaert
Claudia
Schulte

Peter
Casander
Samay
Titarsole
Lysanne
Steenbergen
Sylvia
Frankhuizen
Patrick
Geirnaert
Claudia
Schulte

Directeur:

Jan Diebels; ma t/m vr

Intern begeleider:

Helen Berendsen; ma-di-wo-do

Intern begeleider ISK:

Petra Kennis; wo

Coördinator ICT:

Petra Kennis; wo

Coördinator Taal;

Santje Souprie

TOP-klas:

Sylvia Frankhuizen; wo

Vakleerkracht Gym:

Patrick Geirnaert; ma

Vakleerkracht Engels:

Heather Mc Pharland

Vertrouwenspersoon:

Soraya de la Rie

Administratie:

Julius de Keuning; wo

Conciërge:

Richard Gottmer; ma t/m vr

Coördinator overblijf:

Cobi Smit

Onderwijsassistent:

Danny Aalbersberg ma t/m vr

Onderwijsassistent:

Roma Soechit ma t/m vr
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Soraya de la
Rie
Samay
Titarsole
Lysanne
Steenbergen
Peter
Casander
Dewi Janssens

Soraya de la
Rie
Samay
Titarsole
Lysanne
Steenbergen
Peter
Casander
Dewi Janssens

Petra Kennis

Petra Kennis

INTERNATIONALE SCHAKELKLAS (ISK) IN LEIDEN
Leimundo heeft naast de reguliere groepen ook een Internationale SchakelKlas (ISK). Een ISK
groep heeft een regiofunctie en wordt gefinancierd door de gemeente Leiden en de overheid
vanuit de subsidie eerste opvang vreemdelingen. De financiering van een ISK groep staat los
van de financiering van de scholen waar de ISK groepen aan zijn gekoppeld.
Meer informatie over de Internationale schakelklas op onze website: www.leimundo.nl
TOPKLAS
De TOP-klas zal op woensdagmiddag plaatsvinden. De selectie van de leerlingen voor de TOPklas is gestart. Wanneer uw kind in aanmerking komt voor de TOP-klas wordt u hierover
geïnformeerd door de leerkracht van de TOP-klas, juf Sylvia Frankhuizen.
EXTRA ONDERSTEUNING GROEPEN
Juf Roma Soechit en meester Danny Aalbersberg bieden ondersteuning binnen de school. Naast
de begeleiding in de groep is er ook begeleiding buiten de groep. De leerlingen die hiervoor in
aanmerking komen, worden in overleg met de intern begeleider bepaald.
ENGELS IN ALLE GROEPEN
In alle groepen (1 t/m 8) wordt er twee maal Engelse les gegeven door native speaker Heather
McParland. Er wordt gewerkt met de methode ‘Stepping Stones’; ook toegepast in het voortgezet
onderwijs.
De lessen worden aangevuld met energizers, spelletjes, liedjes in het Engels, het (voor)lezen van
boeken in de Engels taal of een class linking activiteit met een school in het buitenland.
In de ISK groepen ligt de focus op het verwerven van de Nederlandse taal. Daarom is er minder
aandacht voor Engels dan in de groepen 1 t/m 8.

SCHOOLTIJDEN
groep 1 t/m 8, Internationale Schakelklas (ISK)
maandag

08.30- 12.00

13.00- 15.00

dinsdag

08.30- 12.00

13.00- 15.00

woensdag

08.30- 12.15

middag vrij

donderdag

08.30- 12.00

13.00- 15.00

vrijdag

08.30- 12.00

13.00- 15.00

De leerlingen hebben in de ochtend een kwartier pauze.
Wanneer uw kind ziek is, vragen wij u voor 8:30 uur te bellen naar: 071-5724242
OP TIJD OP SCHOOL!
Wij vinden het belangrijk om op tijd met de lessen te starten. Om 8.15 gaat het hek open en
verzamelen de leerlingen op het schoolplein om met de leerkracht naar binnen te lopen. Om 8.30
begint de les en verwachten we dat alle leerlingen aanwezig zijn.
Wanneer een leerling regelmatig te laat is, wordt de betreffende ouder aangesproken door de
leerkracht. Wanneer de leerling ondanks de waarschuwing te laat blijft komen, worden ouders
uitgenodigd voor een gesprek met de schoolleiding. Mocht dit geen effect hebben, dan zijn wij als
school genoodzaakt dit te melden bij leerplicht.
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KIND ZIEK?
Wij vragen u de school hiervan bijtijds te informeren.
Graag voor 8:30 uur bellen naar (071) 572 42 42.
Wanneer uw kind onder schooltijd medicijnen gebruikt, dient u dit te melden aan de
groepsleerkracht. U zal worden gevraagd om een toestemmingsformulier in te vullen. De
leerkracht zal de medicijnen op een veilige plek bewaren en erop toezien dat de medicijnen op
tijd worden ingenomen.
KLASSENDIENST
Vanaf groep 3 hebben de leerlingen klassendienst. Dit betekent dat zij een aantal keren per jaar
gedurende de schoolweek, extra taken in de klas uitvoeren. De klassendienst wordt ook na
schooltijd verzorgd en duurt tot 15.15 uur (woensdag tot 12.30 uur).
TUSSENDOORTJE/ WOENSDAG FRUIT EN GROENTE DAG (= GRUITEN)
De leerlingen krijgen om 10.15 uur de gelegenheid om iets te eten en te drinken. Dit nemen zij
van thuis mee zoals een boterham, fruit of liga. Woensdag = gruitendag. Op deze dag mogen de
kinderen als tussendoortje alleen fruit of groenten meenemen. Het is handig in de onderbouw
wanneer u het pakje en brooddoos voorziet van de naam van uw kind.
OVERBLIJF
Afspraken t.a.v. de overblijf en schoolplein:
• tussen 12.15 – 12.45 is het schoolplein/speeltuin voor de kinderen die overblijven.
• als uw kind tussen de middag thuis eet is hij/zij weer welkom vanaf 12.45u.
Deze afspraken zijn er vanwege de veiligheid van de overblijfkinderen.
Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de overblijfcoördinator Cobi Smit.
U kunt ook mailen naar: info@leimundo.nl t.a.v. overblijf.
De overblijfkosten 2021 – 2022:
dagkaart

€ 2,00

10-rittenkaart

€ 20,00

halfjaarabonnement € 30,00

(1e periode betalen voor 16 oktober 2021)
(2e periode betalen voor 18 februari 2022)

jaarabonnement

€ 60,00

(betalen voor 16 oktober 2021)

Betaling:
•

Bij voorkeur op giro NL10 INGB 0009.42.83.37
Leimundo Overblijf o.v.v. naam/ groep kind(eren)

BUITENSCHOOLSE OPVANG (BSO)
Wij hebben een overeenkomst betreffende de buitenschoolse opvang afgesloten met de
kinderopvangorganisatie Smallsteps/Partou.
Dit betekent dat de kinderen voor naschoolse- en vakantieopvang opgevangen worden door de
kinderopvang. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de opvang is voor de
kinderopvangorganisatie. Ouders moeten zelf de inschrijving bij de kinderopvang regelen. De
kosten van de opvang wordt door de ouders betaald. Via de belasting kunt u een deel van de
kosten terugkrijgen.
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Kijk voor meer informatie op www.toeslagen.nl en bij www.kinderopvang-schatkist.nl
BSO De Wereld is gehuisvest in ons gebouw. Voor u en uw kind(eren) is het dus extra makkelijk
om van de BSO gebruik te maken. Naast naschoolse opvang is er ook de mogelijkheid voor
voorschoolse opvang
BEWEGINGSONDERWIJS (GYM)
Groep 1 t/m 8 en de ISK hebben op maandag en/of donderdag gymnastiek.
De leerlingen nemen op de gymnastiekdagen sportkleding mee:
• sportbroekje, T-shirt en gymschoenen zijn verplicht.
Wanneer een leerling geen gymschoenen bij zich heeft, mag hij/zij helaas niet meedoen. De
afspraak is dat de leerling dan in een andere groep in de klas zit.
Groep 1-2
De leerlingen uit groep 1-2 hebben gymnastiek in het speellokaal. Zij hebben alleen
gymschoenen nodig (met klittenband of elastiek en voorzien van hun naam).
Wij hebben een eigen speellokaal en kunnen hier dagelijks gebruik van maken. Het is daarom
handig wanneer de gymschoenen op school blijven.
PRIVACY REGLEMENT
Op Leimundo wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met
het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de
administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze
gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze
persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De
gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.
De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen
ontvangen een beperkt aantal leerling gegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte
afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen.
Leerling informatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming
voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.
In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerling gegevens, en wat
de rechten zijn van ouders en leerlingen. Meer informatie over privacy kunt u lezen op onze
website: www.leimundo.nl.
TOESTEMMING WEBSITE
Wilt u niet dat uw kind op een foto op onze website komt, dan kunt u dat schriftelijk melden via
het informatieformulier dat aan het begin van het schooljaar wordt uitgedeeld.
SCHOOLREGELS
Onze kernwaarden en kanjerregels zijn het kader van hoe wij met elkaar omgaan binnen en
buiten de school. Dit geldt voor kinderen en volwassenen, waarbij we ervan uitgaan dat
volwassenen het goede voorbeeld geven. Samen zijn we verantwoordelijk voor een prettig en
goed schoolklimaat.
Schoolregels zijn:
• Iedereen mag er zijn.
• Wij mogen fouten maken.
• Wij accepteren en vergeven elkaar.
• Wij houden ons aan afspraken.
• Wij groeten elkaar.
• Wij zijn aardig voor elkaar.
• Wij helpen elkaar.
• Wij lopen rustig in de school.
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•
•
•
•

Wij zijn op tijd op school.
Wij gaan netjes om met materialen.
Wij houden het schoolplein schoon en gooien het afval in de afvalbak.
Wij lopen met de fiets op het schoolplein; skaten (o.a.‘wheelies’) niet toegestaan.

MATERIAAL
Aan het begin van het schooljaar krijgen alle leerlingen een pen, potlood, kleurpotloden, gum en
schriften.
Zelf moeten de volgende zaken worden aangeschaft:
• etui, puntenslijper, koptelefoon of oordopjes.
Wanneer een leerling materialen kwijtraakt of bewust beschadigt, vragen wij hiervoor een
vergoeding:
• liniaal
€ 1,50
• schriften
€ 1,00
• rekenmachine
€ 5,00
• rapport
€ 3,50
• boeken/overige
kostprijs
AANSPRAKELIJKHEID
In het kader van de wettelijke aansprakelijkheid is de stichting PROOLeiden en de schoolleiding
van Leimundo in het algemeen niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van
eigendommen. Wij adviseren ouders daarom een particuliere WA-verzekering af te sluiten voor
hun kinderen. Deze verzekering dekt schade die door leerlingen in en om de school wordt
veroorzaakt.
Met de fiets naar school?
Voor eventuele schade aan fietsen is de school niet verantwoordelijk.
Mobiele telefoon naar school?
Het gebruik van mobiele telefoons om te filmen of foto’s te maken is voor leerlingen op school en
op het schoolplein verboden (privacywet). De telefoon mag, met toestemming van de leerkracht,
voor een onderwijsactiviteit wordt ingezet. De mobiele telefoon mag niet mee op schoolreis of
kamp.
Wanneer een leerling een mobiele telefoon bij zich heeft, moet het deze aan het begin van de
dag inleveren bij de groepsleerkracht. De telefoon wordt onder schooltijd in de kluis bewaard.
Voor eventuele schade of verlies van een mobiele telefoon is de school niet verantwoordelijk.
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FINANCIELE BIJDRAGE: OUDERBIJDRAGE/SCHOOLREIS
De ouderbijdrage voor 2021-2022 is door de OR als volgt vastgesteld:
oudste kind:

€ 30,00

2e kind:

€ 27,50

3e kind:

€ 22,50

Schoolreis 2021-2022:
schoolreis groep 1-2

€ 5,00 of € 10,00 (afhankelijk van bestemming)

schoolreis groep 3 t/m 8/ ISK

€ 25,00

kamp groep 7-8

schooljaar 2021-2022 – informatie volgt

Betaling:
•
•

ouderbijdrage: giro NL21 INGB 0009.42.83.33 - Leimundo ouderraad – naam/ groep
schoolreis:
giro NL09 INGB 0004.96.69.37 - Leimundo schoolreis – naam/ groep

Let op! Vergeet niet de voor én achternaam van uw kind en groep te vermelden
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LEIMUNDO VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 2021-2022
herfstvakantie

18 oktober t/m 22 oktober 2020

kerstvakantie

24 december 2020 t/m 7 januari 2022

voorjaarsvakantie

28 feb t/m 4 maart 2022

Goede vrijdag

15 april 2022vanaf 12 u

2e Paasdag

18 april 2022

meivakantie

25 april t/m 6 mei 2022

Hemelvaart

26 mei 2022

2e pinksterdag

6 juni 2022

margedagen

7 t/m 10 juni 2022

zomervakantie

8 juli t/m 19 augustus 2022

STUDIEDAGEN ALLE GROEPEN (alle leerlingen vrij)
maandag

20 september 2021

maandag

25 oktober 2021

maandag

15 november 2021

maandag

7 maart 2022

donderdag

24 maart 2022

dinsdag

19 april 2022

GEWIJZIGDE SCHOOLTIJDEN I.V.M. ACTIVITEIT
Sportdag

17 september 2021

8.30 – 12.00u.

alle groepen

3-oktoberviering

1 oktober 2021

8.30 – 13.30u.

alle groepen

Sinterklaas

3 december 2021

8.30 - 12.00

groep 1-2

3 december 2021

8.30 - 13.30

groep 3-8/ISK

Paarse vrijdag

10 december 2021

8.30-13.30

alle groepen

kerstviering

22 december 2021

8.30 – 12.00

alle groepen

kerstdiner

22 december 2021

17.30 - 18.30/18.45 alle groepen

paasviering

15 april 2022

8.30 – 12.00

alle groepen

Koningsspelen

22 april 2022

8.30 - 12.00

alle groepen

zomerfeest

24 juni 2022

8.30 - 12.00

alle groepen

24 juni 2022

17.00 – 19.00

kinderen/ouders
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2 | CONTACTEN OUDERS EN SCHOOL
Ieder schooljaar organiseren wij vanuit school verschillende contactmomenten tussen ouders en
school.
•
•
•
•
•
•
•

kennismakingsgesprekken: kennismaking leerkracht, programma en werkwijze groep.
10 minutengesprekken: 2x per jaar spreken we met elke ouder over de vorderingen van
hun kind(eren).
nieuwsbrief: maandelijks informatie over activiteiten, ontwikkelingen, mededelingen en
andere belangrijke data.
Leimundo app: Hierop vindt u informatie over actualiteiten betreffende de school.
website: Kijk eens op onze website! Hier vindt u meer informatie en foto’s van onze
school.
Ouderraad (OR) en Medezeggenschapsraad (MR): hier vindt u de samenstelling en het
nieuws van de OR en MR.
ouderbijeenkomsten: de oudercoördinator organiseert bijeenkomsten voor ouders waarbij
één onderwerp centraal staat.

KENNISMAKINGSGESPREKKEN VOOR OUDERS/VERZORGERS
Tijdens deze gesprekken kunt u kennismaken met de leerkracht(en) en wordt u geïnformeerd
over het aanbod van de leerstof van de groep waarin uw kind zit. Daarnaast kunt u als ouder
informatie delen met de leerkracht betreffende uw kind.
We vragen u een blad in te vullen met informatie over uw kind en de telefoonnummers
waarop we u kunnen bereiken indien nodig.
Deze gesprekken vinden plaats op donderdag 16 en dinsdag 21 september 2021.

WIE WILT U SPREKEN?
Als u vragen, mededelingen, opmerkingen of als u ergens niet tevreden over bent, vragen wij u
dat te melden zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.
leerkracht?
U kunt met uw vragen of mededelingen betreffende uw kind bij de groepsleerkracht terecht. Voor
een gesprek met de groepsleerkracht kunt u na schooltijd een afspraak maken.
IB-er: intern begeleider?
Heeft u vragen over de zorg of maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind, dan kunt u
terecht bij de intern begeleider, Helen Berendsen (groep 1-8) of Petra Kennis (Internationale
schakelklas). Zij kunnen samen met u naar de vorderingen van uw kind kijken en uw vragen
beantwoorden.
schoolleiding?
De directeur, Jan Diebels, is eindverantwoordelijk voor Leimundo.
Wanneer u het gevoel heeft dat u niet gehoord wordt, ondanks een aantal gesprekken met de
leerkracht of intern begeleider, kunt u contact opnemen met Jan Diebels. Bij ernstige zaken kunt
u meteen naar de directeur.
administratief medewerker?
Voor vragen over administratieve zaken, kunt u terecht bij de administratief medewerker, Jules de
Keuning. Hij is op woensdagochtend aanwezig. U kunt ook mailen naar info@leimundo.nl.

11

oudercoördinator en oudercontactpersoon?
Wilt u advies of heeft u andere vragen, kunt u als ouder terecht bij de oudercontactpersoon,
Patrick Geirnaert.
Nieuw adres of telefoonnummer?
Wanneer u een ander telefoonnummer heeft of verhuist, horen wij dat graag.
Wilt u dit doorgeven via info@leimundo.nl t.a.v. de administratie.
INTERN CONTACTPERSOON
Leimundo heeft een interne contactpersoon. Zij zoekt samen met u naar oplossingen en kan u
informatie verstrekken over hulpinstanties. Gesprekken die met de leerling worden gevoerd
blijven vertrouwelijk. Ook ouders en leerkrachten kunnen met hun vragen of klachten bij de
contactpersoon terecht. De contactpersoon kan u tevens verwijzen naar de externe
vertrouwenspersoon. Meer informatie over de klachtenregeling vindt u in de schoolgids en op de
website. De contactpersoon op Leimundo is Soraya de la Rie. Op het overzicht van belangrijke
telefoonnummers kunt u haar mailadres en telefoonnummer vinden.
3 | VERANTWOORDING
Door vooruit en terug te kijken op ons onderwijs geven we richting aan de ontwikkeling van de
school. In dit hoofdstuk geven wij een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en onze
plannen en acties voor komend schooljaar.
DOELEN EN ACTIES IN 2020 – 2021
Corona
Ondanks een turbulente tijd hebben we het als Leimundo goed gedaan. We zijn in groepjes naar
school gekomen en later in gesplitste groepen. Door deze aanpak zijn de leerresultaten van vele
leerlingen constant òf zelfs beter geworden. De onderwijsinspectie was onder de indruk van deze
ontwikkeling. Wij zullen er alles aan doen om deze aandacht vast te houden voor het komende
schooljaar.
PR
Leimundo is internationaal en dat dragen we ook uit door middel van internationaal gericht
onderwijs met veel taalexpertise. We hopen als eerste openbare Leidse basisschool officieel
gecertificeerd te zijn als VVTO-school (Vroeg Vreemde Talenonderwijs).
Samenwerking SPL, peuterspeelzaal locatie Leistroom
In gezamenlijk overleg zullen peuterspeelzaal de Leistroom en Leimundo activiteiten organiseren
voor de leerlingen om een soepel leerpad aan te bieden voor de toekomst.
Jaarplandoelen 2021-2022:
•
•
•
•
•
•
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technisch lezen/spelling/begrijpend lezen
collegiale consultatie
goed gedrag
gippen (groeps- en individueel pedagogisch handelen)
het maken van ondersteunings pedagogisch profiel
Esis overgang naar ParnasSys

Voortgezet Onderwijs
De leerlingen uit groep 8 zijn in 2021 vertrokken naar het voortgezet onderwijs.
richting

2020-2021

VMBO BL
VMBO-BL/KL
(basis-kader)
VMBO-K (kader)
VMBO-KL/TL
VMBO-TL
(theoretisch)
VMBO-TL/HAVO
HAVO
HAVO-VWO
VWO
ISK/VO

1
1
1
1
3
1
1
3
3
2

4 BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Leimundo
Hoflaan 80
2321TA Leiden
T: (071) 5724242
E: info@leimundo.nl
www.leimundo.nl
Bevoegd gezag
Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden
(PROOLeiden en OBSG Leiderdorp)
Elisabethhof 17, 2353 EW Leiderdorp
T: (071) 524 76 70
E: mail@prooleiden.nl, www.prooleiden.nl
Smallsteps/Partou: BSO de Wereld
Hoflaan 80
2321TA Leiden
T: 06-31916951
Onderwijsinspectie
T: (088) 669 60 00
E: loket@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland
Schuttersveld 9
2316 XG Leiden
T: (071) 523 90 00
www.rbl-hollandrijnland.nl
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Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Team Jeugd en Gezin Zuid
Vijf Meilaan 20d
2321 RL Leiden
T: 088 – 254 23 84
T: contact met de Jeugdgezondheidszorg bel:. 088 – 308 3228
T: contact met het Jeugd- en Gezinsteam bel; 088 – 254 2362
www.cjgleiden.nl / www.hoezitdat.info / https://www.facebook.com/cjgleiden
Landelijke Klachtencommissie onderwijs (onderdeel van de stichting Onderwijsgeschillen)
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
T: (030) 280 95 90
E: info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl
Vertrouwenspersonen:
GGD Hollands Midden: Secretariaat PZJ,
T: 088 308 3342
E: externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl.
Interne contactpersoon Leimundo
Soraya de la Rie T: (071) 572 42 42
E: sorayadelarie@leimundo.nl
Tot slot
Heeft u vragen of opmerkingen over deze bijlage dan kunt u terecht bij de directeur,
Jan Diebels
T: (071) 572 42 42
E: directie@leimundo.nl
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