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In deze schoolgids 2017-2018 treft u algemene informatie aan over Oscar Romero. Op onze 
website www.oscarromero.nl is ook nuttige en actuele informatie terug te vinden in 
uitgebreide vorm. We hebben er daarom voor gekozen om deze schoolgids waar mogelijk te 
vullen met verwijzingen naar onze website die direct verwijzen naar de informatie die u 
zoekt. We hopen dat u op deze manier een goede en uitgebreide indruk krijgt van onze 
school. 
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1. Missie, doelen en onderwijsresultaten van onze school  
  

a. Missie - Inspireren tot leren  

Onze school draagt de naam van Oscar Romero, aartsbisschop van El Salvador, die op 24 
maart 1980 werd vermoord. Oscar Romero nam het op voor de armen, rechtelozen en 
onderdrukten. Zijn strijd voor een menswaardig bestaan voor iedereen, voor vrijheid, 
gelijkheid en rechtvaardigheid moest hij betalen met zijn leven. Wij proberen zijn strijd voor 
menselijkheid en rechtvaardigheid levend te houden. Op school houden wij jaarlijks, op of 
rond de sterfdag van Oscar Romero, een Oscar Romero-dag.  

'Vrede is een product van rechtvaardigheid'... door deze uitspraak van Oscar Romero laten 
wij ons leiden. Oscar Romero was voor veel mensen een zeer inspirerende man. Zo wil de 
school Oscar Romero ook zijn. De missie van onze school is daarom Inspireren tot leren .  

Goed onderwijs verzorgen en onze leerlingen en elkaar inspireren tot leren, dat vinden wij 
belangrijk. Van onze kernwaarden rechtvaardig, verfrissend, toegewijd en open geeft de 
laatste aan dat we openstaan voor de ontwikkeling van leerlingen, voor de veranderingen in 
de samenleving en de aanpassingen die deze vragen voor ons onderwijs. We zijn open over 
alles wat we doen en betrokken bij maatschappelijke ontwikkelingen in onze directe 
omgeving en daarbuiten. Daarnaast moet iedereen zich op school veilig kunnen voelen, niet 
alleen fysiek, maar ook vanuit het gevoel rechtvaardig behandeld te worden.  

In de periode dat jij bij ons op school zit, willen wij je helpen en aanmoedigen om je te 
ontwikkelen tot een sociaal individu dat verantwoordelijkheid draagt voor jouw eigen 
leerdoelen; binnen het onderwijs en voor je rol in de maatschappij. Je nieuwsgierig en 
kritisch opstellen, respectvol met elkaar omgaan, elkaar helpen, je met een frisse blik richten 
op onze maatschappij en openstaan voor elkaar, horen daar allemaal bij.  

 

b. Visie  

Op Oscar Romero ben jij aan zet! Wat inspireert jou?”  

De “Oscarsfeer” is iets wat je moet voelen en ervaren. Op het Oscar Romero zijn we met 
elkaar verbonden en werken we samen aan jouw leerdoelen. Een goede relatie met 
docenten en medeleerlingen is belangrijk om het beste uit jezelf te kunnen halen. De 
docenten zijn continu bezig om te werken aan de lesinhoud en innovatie van het onderwijs. 
Zo worden er vernieuwingen doorgevoerd die jou steeds inspireren om je verder te 
ontwikkelen. Wij ondersteunen je in je leerproces en moedigen je aan om je eigen 
verantwoordelijkheid te nemen op weg naar zelfstandigheid.  

Bij ons op school maak je zelf je eigen dromen waar. Wij denken dat dit het beste lukt als je, 
tot op zekere hoogte, autonomie krijgt over je leerproces, dus wanneer je zelf de regie in 
handen hebt; “Wat vind ik leuk om te doen, waar liggen mijn talenten, wat zijn mijn 
leerdoelen en hoe bereik ik deze?” Belangrijk hierin is om te blijven evalueren, resultaten te 
bespreken en leerdoelen aan te passen. Dit doe je samen met medeleerlingen, docenten en 
je ouders. Zo creëren wij voor jou de voorwaarden om gemotiveerd aan de slag te gaan.  

Op Oscar Romero hebben we oog voor iedere leerling. Wij willen je inspireren tot leren, 
doordat je op je eigen niveau kunt werken. Maar wat als je niveau niet voor alle vakken gelijk 
is? Als je in een vak erg goed bent, werkt het stimulerend als je daarin wordt uitgedaagd.  
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Extra hulp wordt aangeboden wanneer een vak juist niet zo goed gaat. Differentiëren op 
verschillende niveaus is voor ons dan ook erg belangrijk. Toch gaat het bij leren niet alleen 
om jouw niveau, hoe je leert is misschien wel even belangrijk. Dus ook de verschillende 
leerstijlen worden aangesproken tijdens onze lessen. Dit zorgt ervoor dat je zelfvertrouwen 
groeit waardoor je je competent genoeg voelt om steeds een volgende stap in je leerproces 
te zetten.  

 

c. Doelen 
In ons onderwijs leggen wij accenten op sport, kunst en technologie. In de onderbouw 
kunnen leerlingen als extra vak kiezen voor de sportlijn, kunstlijn of technologielijn. In de 
bovenbouw bieden we extra de eindexamenvakken LO2 en BSM voor sportliefhebbers, 
beeldende vorming en muziek voor kunstliefhebbers en het vak Natuur, Leven en 
Technologie voor bèta-gerichte leerlingen.   
 
Op Oscar Romero hebben we ook oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen om ons 
heen. Zo heeft Oscar Romero het vignet  'Gezonde School'. Voor de thema's 'Voeding', 
'Bewegen en Sport' en 'Relaties en Seksualiteit' heeft onze school dit certificaat. In de 
dagelijkse praktijk blijkt dit onder meer uit een rookverbod op school (roken is ook op het 
schoolplein niet toegestaan), een kantine met aandacht voor gezonde voeding en een 
watertappunt, waar leerlingen zelf een flesje kunnen bijvullen. Met het vignet laten we zien 
dat de gezondheid van onze leerlingen én personeel voor ons een groot goed is. Het draagt 
bij aan betere schoolprestaties, minder uitval en een gezondere levensstijl. 
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d. Onderwijsresultaten (resultaten 2017 volgen zodra beschikbaar) 
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2.  Leerlingondersteuning 
 
Op Oscar Romero vinden wij het belangrijk dat de leerlingen op hun eigen kwaliteiten 
aangesproken worden. Daarom zorgen we op verschillende manieren voor maatwerk. 
Daarom krijg je altijd begeleiding van een mentor en in de brugklas ook van een 
juniormentor. Op Oscar Romero krijg je ook extra ondersteuning als je bijvoorbeeld 
dyslectisch bent. 
 
Maatwerk 
Op Oscar Romero vinden we het vanzelfsprekend om je op je eigen niveau te benaderen, 
gewoon elke dag, en als het kan persoonlijk. Heb je een vraag over wiskunde? Er is altijd wel 
een wiskundedocent bij wie je even kunt binnenlopen. Heb je ondersteuning nodig bij 
Nederlands? Met het programma Muiswerk en de instructie van je docent, kun je zelf aan de 
slag. Wil je op onderzoek uit voor je profielwerkstuk? In overleg met je begeleider bepaal je 
met wie en wanneer je dat gaat doen. Heb je een belangrijk sporttoernooi? Met je begeleider 
bespreek je hoe je school en sport kunt combineren, met voor beide goede resultaten! 
 
Versneld examen 
In het schooljaar 2016-2017 hebben leerlingen in 3 mavo voor het eerst versneld examen 
gedaan in de vakken Engels of wiskunde. Aan het eind van dat schooljaar hadden deze 
leerlingen dus al hun eerste vak voor hun mavodiploma op zak. Het jaar daarna in 4 mavo 
hebben zij nu tijd voor een extra vak of om zich extra voor te bereiden op de overstap naar  
4 havo. 
 
Tumult 
In de brugklas ga je tijdens de mentorles aan het werk met de methode Tumult. Met deze 
methode word je uitgedaagd jezelf te leren kennen, onderzoek je je eigen leerstrategie, leer 
je plannen, samen te werken aan groepsopdrachten en nog veel meer. Je leert dit 
vervolgens op een handige manier in te zetten in de klas, bij het maken van huiswerk of 
tijdens een groepsopdracht. Door deze lessen leer je zelfstandiger werken en gaat het 
huiswerk maken vlotter. Meer informatie over deze methode: www.tumult.nl. 
 
iPad 
Alle leerlingen tot en met de 5e klas werken met een iPad. Met behulp van de iPad kun je 
nog beter zelfstandig aan de slag, met basisstof, maar vooral ook met herhalings-, 
verrijkings- en/of verdiepingsstof. Je kunt eenvoudiger, met minder organisatie en 
afhankelijkheid van je docent, in eigen tempo en/of op je eigen niveau werken. Je kunt dus 
'op maat' zelfstandig werken, zelfverantwoordelijk leren en/of door de docent ondersteund en 
gestuurd worden. 
 
RTTI 
Op Oscar Romero willen we je zo goed mogelijk begeleiden in je leerproces. Toetsen 
vormen een onderdeel van het proces en daarom is het nodig om goede grip te krijgen op de 
toetskwaliteit. Om dit te bereiken zijn we (onder meer) gaan werken met de RTTI-methode. 
Bij deze methode maken we onderscheid tussen vragen opdrachten die om Reproductie 
vragen, om Toepassing van het geleerde in een bekende context, Toepassing in een nieuwe 
context en vragen waar bij vooral Inzicht nodig is. Een belangrijk voordeel van RTTI voor jou 
is, dat je inzicht krijgt in je sterke en minder goede kanten. Zo weet je waaraan je moet 
werken om je te verbeteren. 
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Schakelprogramma 
In de brugklas volgen we goed of de klas waarin jij zit, echt de juiste is. Als halverwege het 
jaar blijkt dat een ander niveau jou beter past, dan kijken we vanaf dat moment hoe we de 
overstap daarnaartoe het beste kunnen doen: op dat moment of in het volgende schooljaar. 
We begeleiden leerlingen bij die overstap. 

 
Topsport Talent School 
Oscar Romero is al tien jaar een Topsport Talentschool. Hier kun je als jonge topsporter 
onderwijs en sport combineren. Een Topsport Talentschool is een school met een speciale 
licentie, uitgegeven door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hiermee 
heeft het Oscar Romero toestemming om extra faciliteiten en begeleiding aan te bieden aan 
jonge topsporters om een diploma te halen naast alle trainingsarbeid. Afhankelijk van het 
niveau van de topsporter en zijn of haar persoonlijke omstandigheden kan een Topsport 
Talentschool onderwijs ‘op maat’ bieden. Voor de absolute topsporters is het zelfs mogelijk 
het eindexamen over twee leerjaren te spreiden. 
 
Begeleiding 
Bij Oscar Romero sta je er nooit alleen voor. Als je ergens mee zit, hoe groot of hoe klein 
ook, dan zijn er mentoren en juniormentoren bij wie je altijd terecht kunt. Maar wie spreek je 
nou waarvoor aan? 

• De juniormentor: voor praktische, kleine dingetjes. 
Twee juniormentoren begeleiden een eigen klas. Zij zijn er op de kennismakingsdag, 
op je eerste schooldag en gaan mee op brugklaskamp. Daardoor leer jij de 
juniormentoren en zij jouw klas goed kennen. Een juniormentor spreek je gemakkelijk 
aan op de gang, bijvoorbeeld omdat je een lokaal niet kunt vinden. Of omdat je 
moeite hebt met het huiswerk. Maar een juniormentor helpt ook weleens als er ruzie 
is, of helpt juist om dat te voorkomen.  

• De mentor: voor serieuze zaken. 
Als je problemen hebt, ga je eerst naar je mentor. Dat is een soort 
vertrouwenspersoon: iemand die jou en de kinderen uit jouw klas helpt. Je mentor zal 
je door dik en dun begeleiden en ondersteunen. De mentor is de schakel tussen jou, 
je ouders/verzorgers en de school. Hij helpt je bij organisatorische zaken, 
bijvoorbeeld wanneer je een toets moeten inhalen. Ook zie je hem bij de mentoruren 
en studiebegeleiding. Daarin leer hij je studievaardigheden, dus hoe je het beste kunt 
leren. Soms schuiven daarbij ook de juniormentoren aan. Dat kan heel nuttig zijn, 
want zij weten uit ervaring precies hoe alles werkt. Samen proberen we ervoor te 
zorgen dat iedereen een prettig gevoel heeft op school. 

 
Ondersteuning 
Op Oscar Romero krijg je extra ondersteuning als je dyslectisch bent, adhd of een 
taalachterstand hebt. Heb je bijvoorbeeld dyslexie, dan krijg je een groene kaart. Die kun je 
op je tafel leggen tijdens toetsen, zodat iedereen er rekening mee kan houden. Je kunt ook 
bijles krijgen, zodat alle stof nog eens wordt herhaald. Heb je adhd, dan kun je ook meer tijd 
krijgen om toetsen te maken. En je krijgt ondersteuning bij het plannen van je huiswerk. Heb 
je een taalachterstand, dan krijg je extra Nederlands. Je mentor helpt je als je ondersteuning 
hebt en is iemand waarmee je hier altijd over kunt praten. 
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3. Lestijden, vakantierooster en lessentabellen 
 
Lestijden 
 

  Normaal 40 minutenrooster 40 minutenrooster 
vanaf 9.30 uur 

1e lesuur 08.30 - 09.20 uur 08.30 - 09.10 uur 09.30 - 10.10 uur 

2e lesuur 09.20 - 10.10 uur 09.10 - 09.50 uur 10.10 - 10.50 uur 

3e lesuur 10.10 - 11.00 uur 09.50 - 10.30 uur 10.50 - 11.30 uur 

pauze 11.00 - 11.25 uur 10.30 - 11.00 uur 11.30 - 11.55 uur 

4e lesuur 11.25 - 12.15 uur 11.00 - 11.40 uur 12.00 - 12.40 uur 

5e lesuur 12.15 - 13.05 uur 11.40 - 12.20 uur 12.40 - 13.20 uur 

6e lesuur 13.05 - 13.55 uur 12.20 - 13.00 uur 13.20 - 14.00 uur 

pauze 13.55 - 14.15 uur 13.00 - 13.20 uur 14.00 - 14.20 uur 

7e lesuur 14.15 - 15.05 uur 13.20 - 14.00 uur 14.20 - 15.00 uur 

8e lesuur  15.05 - 15.55 uur 14.00 - 14.40 uur 15.00 - 15.40 uur 

 

Vakantierooster 
Herfstvakantie zaterdag 21-10-2017 t/m zondag 29-10-2017 
Kerstvakantie zaterdag 23-12-2017 t/m zondag 07-01-2018 
Voorjaarsvakantie zaterdag  24-02-2018 t/m zondag 04-03-2018 
Goede Vrijdag vrijdag 30-03-2018   
Tweede Paasdag maandag 02-04-2018   
Meivakantie zaterdag 21-04-2018 t/m zondag 06-05-2018 
Hemelvaartsvakantie donderdag 10-05-2018 t/m zondag  11-05-2018 
Tweede Pinksterdag maandag 21-05-2018   
Zomervakantie zaterdag 21-07-2018 t/m zondag 31-08-2018 
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Lessentabellen 2017-2018 

 
 
 
 
 
 
 

Vak rh1 rh1 rh2 rh2 rh3 rh3 rh4 rh4 rh5 rh5 rm1 rm1 rm2 rm2 rm3 rm3 rm4 rm4 rv1 rv1 rv2 rv2 rv3 rv3 rv4 rv4 rv5 rv5 rv6 rv6

Tijdvak tv1 tv2 tv1 tv2 tv1 tv2 tv1 tv2 tv1 tv2 tv1 tv2 tv1 tv2 tv1 tv2 tv1 tv2 tv1 tv2 tv1 tv2 tv1 tv2 tv1 tv2 tv1 tv2 tv1 tv2

ak 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3

bi 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2

biol 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3

bsm 4 4 2 2 4 4 2 2 2 2

bte 4 4

ckv 2 2 2 2 1 0

du 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3

dutl 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2

ec 2 2 2 2 3 3 4 4 2 2

econ 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3

en 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2

entl 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3

fa 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 4 4 2 2 2 2 2 2

fatl 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2

ges 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3

gs 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2

hvh 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0

in 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2

kmu 3 3 3 3

kubv 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

kumu 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

kun 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

lo 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0

lo2 4 6

lv 0 2 2 0 1 1

m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

m&o 3 4 4 3 2 3 4 3 3 3

ma 2 2

maat 2 2 2 0 2 2

mu 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

na 2 2 2 2

nat 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3

ne 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3

netl 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3

nlt 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3

ns 2 2 2 2 2 2

nsk1 3 3 4 4

nsk2 3 3 4 4

rek 0 1 1 1 1 1 1 1

schk 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3

se 3 3 3 3

sk 2 2 2 2

sp 2 2 2 2 2 2

spo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

sptl 2 3 3 3 3 3

st 1 1 1 1 1 1 1 1

te 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2

tec 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

wi 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3

wisa 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

wisb 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4

wisc 3 3 3 2

woa 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1

wob 2 2 2 2 2 1
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Op Oscar Romero werken we met een 50-minutenrooster met klassikale vaklessen. In deze 
lessen werken leerlingen en docenten met een iPad. Op verschillende manieren bieden we 
daarnaast vakoverstijgend onderwijs aan. Zo volgen leerlingen op de havo Natuur, Leven & 
Technologie. Dit zijn lessen waarin vakken als biologie, natuurkunde, scheikunde en 
wiskunde gecombineerd worden en waarin leerlingen leren hoe ze onderzoek moeten doen.  
Op het vwo volgen leerlingen wetenschapsoriëntatie alfa en bèta. Ook dit zijn lessen waarin 
vakken gecombineerd worden en leerlingen onderzoeksvaardigheden ontwikkelen.  
 
Daarnaast gaan alle brugklassers op kamp, heeft iedere leerling twee keer per jaar 
activiteitendagen waarop leerlingen op excursie gaan en doen alle leerlingen vrijwilligerswerk 
op ‘Oscar doet!’, de invulling die Oscar Romero ieder jaar aan de landelijke vrijwilligersactie 
nl.doet geeft. Een keer per jaar gedenken wij onze naamgever, Oscar Romero, op de Oscar 
Romerdag. Ook dit is een dag vol gezamenlijke activiteiten. 
 
 

 
4.  De vrijwillige ouderbijdrage 
 
Voor het schooljaar 2017-2018 vragen wij een ouderbijdrage van € 65,– per leerling. Dit geld 
besteden we aan uitgaven die niet door de overheid worden vergoed, zoals de kosten van de 
voorbereiding van leerlingen op de keuze van een vervolgopleiding, contributies aan 
instellingen waarbij de school is aangesloten, de mediatheek, de leerlingenraad, de 
ouderraad en de collectieve ongevallenverzekering. De helft van dit bedrag wordt besteed 
aan niet-reguliere lesactiviteiten die vaak ook buiten school plaatsvinden 
(buitenlesactiviteiten). Jaarlijks hebben alle leerlingen ten minste twee activiteitendagen en 
een Oscar Romerodag. Een belangrijk deel van deze activiteiten hebben een cultureel 
karakter. Klassenactiviteiten voor kennismaking, rondom Sinterklaas, Kerst en afsluiting van 
het schooljaar worden ook zoveel mogelijk uit deze algemene ouderbijdrage bekostigd.  
Van de besteding van de ouderbijdrage leggen we elk jaar verantwoordelijkheid af aan de 
ouders in de Locatieraad.  
 

 
 
 
Ten aanzien van de algemene vrijwillige ouderbijdrage van € 65,00 hanteert de school de 
volgende reductie- en kwijtscheldingsregeling. 
 
Reductieregeling 
De reductieregeling is gebaseerd op het aantal kinderen dat de wettelijk vertegenwoordiger 
bij de school ingeschreven heeft staan. Vanaf het derde kind geldt een korting van 100% van 
het totaalbedrag (€ 65,00).  
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Kwijtscheldingsregeling 
Ouders/verzorgers die menen in aanmerking te komen voor (gedeeltelijke) kwijtschelding 
van de kosten van de schoolfactuur, inclusief de algemene vrijwillige ouderbijdrage, kunnen 
zich wenden tot de Stichting Leergeld. De Stichting Leergeld toetst de aanvraag aan de hand 
van een aantal criteria. De uitkomst van deze toetsing is voor het Tabor College 
maatgevend. Dat betekent dat er geen verdere toetsing binnen het Tabor College geschiedt, 
de uitspraak van de Stichting Leergeld is bindend. Wilt u contact met de Stichting Leergeld: 
Leergeld West-Friesland, Postbus 2067, 1620 EB Hoorn. De Stichting is telefonisch 
bereikbaar maandag, dinsdag en woensdag van 11.00 tot 15.00 uur, op telefoonnummer  
06–38 92 08 86. 
 
U kunt ook een mail sturen aan: info@leergeldwestfriesland.nl 
Ook kunt u rechtstreeks op de website: www.leergeldwestfriesland.nl contact zoeken met de 
Stichting. 
 
 
 
5.  Medezeggenschap en Leerlingenstatuut 
 
Leerlingparticipatie 
De leerlingenraad zet zich in om, waar nodig, de school te verbeteren. Het doel is om op te 
komen voor de belangen van alle leerlingen van Oscar Romero. Ook via de locatieraad 
hebben leerlingen invloed op de besluitvorming. 
Het e-mailadres van de leerlingenraad is: or-leerlingenraad@tabor.nl 
 
Ouderparticipatie 
De ouderlagen geven de locatieleiding de mogelijkheid om over een groot aantal zaken, op 
een heel directe manier, de mening van ouders te peilen. 
 
De locatieraad (LR) bestaat uit vier personeelsleden, twee ouders en twee leerlingen. De 
ouders in de locatieraad komen meestal voort uit de klankbordgroep ouders.  
Het e-mailadres van de locatieraad is: or-lr@tabor.nl 
 
Medezeggenschapsraad (MR) van Tabor 
Van elke locatie van Tabor zitten twee ouders en twee personeelsleden in de MR van Tabor. 
Het e-mailadres van de MR is: mr@tabor.nl 
 
Leerlingenstatuut 
Oscar Romero is onderdeel van Tabor College. Het Tabor College heeft een 
Leerlingenstatuut waarin de rechten en plichten van de leerling staan en een 
Privacyreglement leerlinggegevens. De uitgebreide documenten zijn te vinden op de website 
http://www.tabor.nl/regelingen.  
 
 
 
6. Klachtenregeling, veiligheidsbeleid en verzuimbeleid 
 
Oscar Romero is onderdeel van Tabor College. Wij hebben een algemene klachtenregeling, 
veiligheidsbeleid en verzuimbeleid, die terug te lezen zijn op http://www.tabor.nl/regelingen. 

mailto:or-leerlingenraad@tabor.nl
mailto:or-lr@tabor.nl
mailto:mr@tabor.nl
http://www.tabor.nl/regelingen/leerlingenstatuut
http://www.tabor.nl/regelingen
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