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/ Bestuur aan het woord 
Stappen maken  

 
 

Stappen maken 

Of ik mezelf even wilde voorstellen, vroeg de redactie. Mijn eerste gedachte 

was natuurlijk: “Zit de lezer daarop te wachten?” Maar goed, vooruit… als 

nieuw bestuurslid van de Stichting Duurzame Scholen kom ik graag met u 

in gesprek en benut ik deze kans om mij voor te stellen. Ik hoop natuurlijk 

op een wederzijdse kennismaking!  

Als directeur van Platform Duurzaam Gebouwd begeef ik mij in het 

dagelijks leven tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers, toeleveranciers, 

adviseurs en overheden in de vastgoed en bouw. De enorme opgave van het 

verduurzamen van de scholensector is hierbij een zeer geliefd 

gespreksonderwerp.  

Dit is logisch aangezien veel professionals in het dagelijks leven ook zeer 

nauw betrokken zijn bij kinderen op school. Als ouder, verzorger, 

grootouder… Hierdoor is zowel het probleem als de motivatie om hiermee 

aan de slag te gaan erg sterk. Door de veranderende wet- en regelgeving, 

door de Green Deal Onderwijshuisvesting en nieuwe concepten en diensten 

vanuit de bouwsector kunnen we nu stappen maken!   

Wat een enorme kans! Voor schoolbesturen, voor bouwers, voor 

installateurs, voor leveranciers (te weten ouders, grootouders en 

verzorgers)… maar vooral voor leerlingen en leerkrachten!  

Een duurzaam schoolgebouw. Daaronder versta ik een gezond, 

energiezuinig, modern en multifunctioneel schoolgebouw. Hiervoor moeten 

we nu starten met kennisdelen en vraag en aanbod bijeenbrengen. Een 

duurzaam schoolgebouw voorkomt ziekteverzuim, bevordert leerprestaties 

en geeft extra (financiële) ruimte voor goed onderwijs. En het maakt 

leerlingen, leerkrachten en ouders trots op de school. Ik zou zeggen: Aan 

het werk!  

Heeft u ideeën over hoe we dit als stichting nog beter kunnen doen? Ik kom 

graag met u in gesprek! 

 

 

Ik kom graag met u 

in gesprek! 
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/ Agenda   

Tijd voor actie 

 

6 november – Congres 2014 “Tijd om wakker te worden…!” 
 

Na het succes van het congres ‘Zie jij het ook!?... organiseert Stichting Duurzame Scholen ook in 2014 voor de 4e keer het 
onderwijscongres. De locatie was vrij snel bepaald: wederom Leerhotel het Klooster. Dit jaar is het thema 

“Tijd om wakker te worden…!” 

 
 
 
 
 
 

 

Agenda notities 
2014 

11 december – Eindejaarsdiner 
 

Ons laatste evenement van het jaar 2014. Nog een tijd te gaan, maar dan mogen we het jaar weer afsluiten met het welbekende 
eindjaarsdiner. Vergeet deze zeker niet om in de agenda te zetten. Wij hebben een beperkt aantal plekken. 

 
Wanneer u zich wilt voorinschrijven mail dan alvast naar: info@duurzamescholen. 

Met de vermelding: Eindejaarsdiner 2014 
 

Prijs: Voor leden van Stichting Duurzame Scholen is het diner gratis toegankelijk, overige belangstellende betalen €59, - p.p. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Dit waren alle 

agenda items  

voor nu, tot snel!  

10 oktober – Duurzaam Gebouwd op locatie: duurzame scholen 
 

Duurzaam Gebouwd organiseert jaarlijks 10 thematische bijeenkomsten onder de naam: 'Duurzaam Gebouwd Op Locatie'. 
Tijdens deze seminars komen professionals bij elkaar om over een specifiek thema kennis te delen, kennis te vergaren en inspiratie op 

te doen. Na het bijwonen van de interactieve presentaties, gegeven door experts, is het voor deelnemers mogelijk om met elkaar én met 
de sprekers te sparren. De bijeenkomsten van maximaal 100 deelnemers vinden plaats op een locatie die goed past bij het thema. 

 
Praktisch: 

Deelname is kosteloos. 
Deelname is beperkt tot maximaal 100 deelnemers per bijeenkomst. 

De organisatie selecteert bij meer inschrijvingen op basis van inschrijving en functieprofiel. 
 

Datum: 10 oktober 2014 
Tijd: 9:00 - 11:30 uur 

Plaats: n.n.b. 

 
Via deze link kunt u meer informatie verkrijgen of u aanmelden: 

 http://www.duurzaamgebouwd.nl/duurzaam-gebouwd-op-locatie-uw-duurzame-verbinding 
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/ Terugblik 
Terugblik bijeenkomst ScholenDossier & Zomerborrel 

 

 

 
    

  
 

Het was de eerste keer dat de stichting de bijeenkomst liet plaats 
vinden in het Orpheus, hét theater van Apeldoorn. 
 
Ad den Otter (TU/e ADMS) nam de aftrap en presenteerde zijn onderzoek en de ontwikkelingen naar 
gezonde en duurzame scholen. Daaropvolgend sprak Eric Carbijn (ScholenDossier) over een mogelijke 
oplossing voor de doordecentralisatie van het onderwijshuisvesting. Als laatste spraken de negentien 
trainees uit de metropoolregio Amsterdam met enthousiasme over het project ‘Duurzame Scholen in de 
MRA’. 
 
 

 

In totaal waren er bijna 70 bezoekers aanwezig bij de 
bijeenkomst op 12 juni. Dit keer een groot aantal vanuit 
gemeentes en uiteraard waren onze leden aanwezig. 
 
 

Tot onze volgende bijeenkomst… 
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/ Regionale Traineepool 
Metropoolregio Amsterdam 
Duurzaam verduurzamen van scholen 

 

  Tja, daar staan we dan. Onze 

gepresenteerde verduurzamingsplannen voor 

de school zijn zojuist voor een groot deel van 

tafel gegaan. Twintig minuten geleden 

stonden we goed voorbereid en vol goede 

moed voor de deur. Binnen bleken de ideeën, 

waar we zoveel tijd in hadden gestoken nadat 

iedereen bij de start van het project 

enthousiast leek, toch niet aan te sluiten bij 

de behoeften van onze opdrachtgever. We 

kijken elkaar aan en lezen op elkaars gezicht 

dezelfde vraag: hoe is ons dit overkomen? 

Zo’n twee maanden eerder waren wij, 

negentien jonge ambtenaren werkzaam voor 

de regionale traineepool Metropoolregio 

Amsterdam, van start gegaan met een 

ambitieus project. In een half jaar wilden we, 

naast onze reguliere werkzaamheden voor de 

gemeente, basisscholen gaan verduurzamen 

in brede zin. Er zijn immers genoeg partijen 

die zich richten op verduurzaming van 

scholen, maar een integrale aanpak van 

energie- en kostenbesparende maatregelen, 

educatie en gedragsverandering is toch nog 

niet heel gebruikelijk. 

 

Tja, daar staan we dan. 

Duurzaam verduurzamen van scholen 

 

Ondanks de complexiteit van het gekozen 

onderwerp gingen we voortvarend van start. 

Aan het gebouw was genoeg te verbeteren, 

leerlingen bleken nog weinig over het 

onderwerp te weten en de school had zelf al 

jaren grote moeite om iets gedaan te krijgen. 

We hadden dan ook ontzettend veel leuke 

ideeën op het moment dat we bij de school 

voor de deur stonden. 

Tijdens de presentatie realiseerden we ons 

dat de complexiteit bij het verduurzamen van 

scholen niet zozeer zit in de techniek, maar 

veel meer in het meenemen van de 

eindgebruikers. Duurzaamheid is voor de 

meeste scholen en docenten verre van het 

belangrijkste. Het voor de klas staan is al 

zwaar genoeg zonder alle regels en nieuwe 

taken die van buiten de school worden 

opgelegd. Docenten hebben vaak dan ook 

grote moeite met allerlei nieuwe ideeën van 

buiten, die een hoop tijd kosten, maar waar 

ze zelf niet echt op zitten te wachten. 

 

 

Het was daarom zaak om weer 

vanaf nul te beginnen en in 

gesprek te gaan met leraren over 

wat zíj wilden met de school. Voor 

hen bleek duurzaamheid niet 

zozeer over grote ingrepen te 

gaan, maar vooral over relatief 

kleine dingen, zoals de tocht en 

stank in het gebouw en 

mogelijkheden om zelf 

temperatuur te reguleren. Niet 

duurzaamheid op zich, maar het 

belang van het kind had de 

grootste prioriteit. 

 

Lees verder op de volgende pagina 

Regionale Traineepool Metropoolregio Amsterdam 
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Wat we het veld mee willen geven, is dat er veel te winnen is 

met een integrale aanpak van duurzaamheid. Technische, 

energiebesparende ingrepen kunnen heel goed gecombineerd 

worden met educatie van leerlingen en het creëren van 

draagvlak onder docenten. Door de hele school vanaf het begin 

te betrekken bij het maken en uitvoeren van plannen, kan veel 

meer resultaat worden geboekt dan wanneer ideeën worden 

uitgerold.  

Zo blijft verduurzaming van de school niet alleen bij technische 

aanpassingen, maar leidt het ook daadwerkelijk tot duurzamer 

gebruik. En hopelijk zorgt het aanwakkeren van enthousiasme 

bij kinderen er ook nog voor dat zij thuis en in hun verdere leven 

met het thema aan de slag zullen gaan. 

 

 

/ Regionale Traineepool 
Metropoolregio Amsterdam 
Duurzaam verduurzamen van scholen 

 

Door de hele school vanaf het begin te betrekken bij het maken en 

uitvoeren van plannen, kan veel meer resultaat worden geboekt dan 

wanneer ideeën worden uitgerold. 

Regionale Traineepool Metropoolregio Amsterdam 

Daarna stond niet langer het uitvoeren van onze plannen centraal, 

maar hebben we ook de wensen van de docenten veel meer 

meegenomen. Het werd veel belangrijk om hén inzicht te geven in 

de staat van het gebouw en samen na te denken over mogelijke 

oplossingen. Ook door kinderen te informeren en enthousiasmeren 

over het onderwerp kan meer draagvlak voor duurzame 

maatregelen worden gecreëerd. 

Overigens viel ons project op een andere school wel vanaf het begin 

in goede aarde. De hierboven geschetste casus is dan ook niet 

illustratief voor het onderwijsveld. Ondanks deze verschillende 

omstandigheden bleken de opgedane inzichten erg overeen te 

komen. 

 

 

Duurzaam verduurzamen van scholen 
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/ Groenste school? 
Gemeente Aalsmeer 

 

 

 
Stichting Duurzame 

Scholen volgt de 

gemeente Aalsmeer en 

de samenwerkende 

scholen in het traject 

om de groenste school 

van Nederland te 

worden. 

Ook Kinderopvang Solidoe werkt mee in deze samenwerking. Stichting Duurzame Scholen ging langs in Aalsmeer bij directeur  

Monic van Diemen om het te hebben over de rol van Solidoe in de ontwikkeling van de groenste school. 

Hoeveel scholen zijn er actief binnen het project ‘de groenste school’? 

Twee scholen in Aalsmeer gaan fuseren en verhuizen naar een nieuw gebouw. Wij gaan daar de opvang verzorgen en meeverhuizen 

naar het nieuwe gebouw. Deze nieuwe samenwerking moet de groenste school van Aalsmeer worden, maar uiteindelijk natuurlijk het 

liefst de groenste school van Nederland 

 

 
 
 
 
 

 

Groenste School? 

 Wat betekent de groenste school precies? 

 

Wethouder Rik Rolleman kwam met deze benaming. Hij wilde zijn 

best gaan doen om te zorgen dat scholen duurzaamheid gaan 

omarmen. Maar hoe krijg je dit enthousiasme over duurzaamheid 

tussen de oren van de mensen die de school moeten bouwen? Hoe 

je zo’n visie hier op los moet laten, dat is nog best ingewikkeld. Dus 

het is nu erg leuk om nu mee te maken hoe dat in zijn werk gaat.  

 Hebben jullie zelf al ooit ambities gehad om jullie 

gebouwen te verduurzamen? 

 

We zijn nu met de derde nieuwbouw bezig, want een deel van onze 

locaties zit in oude scholen. Op zich zijn dat fantastische ruime 

plekken, maar tegenwoordig wordt er veel meer gepuzzeld met de 

ruimte. In de nieuwbouw die we hebben afgerond wordt wel steeds 

meer rekening gehouden met duurzame aspecten als 

zoncollectoren en terugwinning van warmte. Het is dus niet 

helemaal nieuw, maar dit wordt voor Aalsmeer wel de eerste die ook 

echt het vlaggetje ‘duurzaam’ krijgt.  

 

 
 
 
 

 Hoe heeft het traject er tot nu toe uitgezien? 

We hebben een bijeenkomst gehad op het gemeentehuis van 

Aalsmeer. Daar waren beide scholen die gaan fuseren bij, 

maar ook alle mensen van de gemeente. Zij hebben er ook 

mee te maken omdat alles onder de vlag van de gemeente 

gebeurt. Daarnaast zijn we bij kinderdagverblijf De Boshoeve 

in Nieuw Vennep en basisschool Het Klaverblad in 

Amsterdam langs geweest, twee voorbeelden van groene en 

duurzame scholen. Ook hebben we een brainstormsessie 

gehad, waar we met een architect en een begeleidende club 

hebben gestoeid voor inhoud van de partners en hoe je dat 

zou kunnen vertalen in de school. Er wordt dus van alles aan 

gedaan om een visie te ontwikkelen. Straks zullen we het 

echt gaan hebben over hoe de school eruit gaat zien. Dan zal 

deze visie zich moeten vertellen in wat de partners dan 

precies in de school willen.  

 

 
 
 
 
 

 

Lees verder op de volgende pagina 

http://www.duurzamescholen.nl/
http://www.twitter.com/duurzamescholen
http://on.fb.me/YD1kpW


 

DuurzameScholen  MAGAZINE  /  08  /  2014  /   www.duurzamescholen.nl  /  www.twitter.com/duurzamescholen  /   Facebook: on.fb.me/YD1kpW              9 

 

/ Groenste school? 
Gemeente Aalsmeer 

 

 

Als je een mooi gebouw wilt wat je dan 

optimaal kunt gebruiken, dan wil je je 

kinderopvang zoveel mogelijk integreren  

in het gebouw. 

 

Is er naast aanpassingen in het gebouw 

ook aandacht voor het betrekken van de 

kinderen in dit project? 

 

Je kunt niet een duurzaam gebouw ontwikkelen 

zonder daar iets mee te doen. Dan heeft het 

ook gevolgen voor het lesprogramma en wat 

voor activiteiten je aanbiedt. Ik denk dat dit een 

hele mooie aanvulling zal zijn op het onderwijs 

en op de opvang als je dat toevoegt. Je kunt 

daar ook nog heel veel je eigen weg in vinden, 

het is juist leuk om je eigen stroom erin te 

volgen en te denken: hoe gaan wij dat dan 

aanpakken? Maar dit heeft ook nog met geld te 

maken, alles moet uiteindelijk ook nog 

gefinancierd worden. 

 
 
 
 

 

Groenste School? 

 

Die financiering, hoe zit die precies in 

elkaar? 

 

Wij zijn gewoon een bedrijf, kinderopvang wordt 

tegenwoordig niet meer gefinancierd, maar een 

school wordt wel gebouwd met behulp van geld 

van het ministerie. Als je een mooi gebouw wilt 

wat je dan optimaal kunt gebruiken, dan wil je je 

kinderopvang zoveel mogelijk integreren in het 

gebouw. Dit betekent dat je dan uiteindelijk niet 

meer ziet wat een schoollokaal is en wat een 

kinderopvanglokaal is. Je ziet dan echter niet 

meer welke vierkante meter van wie is en dat 

heeft grote gevolgen voor de financiering. De 

gemeente en de partners zullen daar toch wel 

een hele goede samenwerking in moeten gaan 

vinden om daar een goede vorm voor te vinden 

en zo logisch mogelijk te bouwen. 

 

 

 
 
 
 

 

Hebben jullie al gepland 

wanneer het gebouw af 

moet zijn?  

 

Dit gebouw moet in zomer 

2017 opgeleverd worden, dat 

is snel. Maar het 

allerbelangrijkste is dat de 

visie er is, dan komt de rest 

vanzelf. Het is in ieder geval 

fascinerend om dit traject mee 

te maken! 
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/ Congres 2014  

“Tijd om wakker te worden…!” 
 

Met veel plezier kijken we 

 er al naar uit… 

 

6 november 2014 

Op de volgende pagina,  een greep uit het sprekersprogramma. 
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/ Congres 2014  

“Tijd om wakker te worden…!” 
 

Een greep uit het congres 
programma 

 

Ga naar de congreswebsite http://congres.duurzamescholen.nl  

voor het volledige programma. 

 

#TIP:  

Ga naar de congres website 

http://congres.duurzamescholen.nl voor  

de terugblik van vorig jaar. 
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/ Nieuwe leden 
Aan het woord  

 

 

 

/ Nieuwe leden 

Wolter & Dros  
Wij staan voor technische installaties, comfortconcepten en 
levensduurdenken. Samen met u ontwerpen, installeren, 
onderhouden en beheren we technische installaties, waarbij 
we altijd rekening houden met het comfort van de gebruiker 
en de levensduur van de werk- en leefomgeving. 
 

https://www.wolterendros.nl 

Verosol  
Verosol levert u unieke zonweringsproducten door ons 
onderscheidende productieproces. Een proces dat duurzaam 
ingericht is en onze doeken hun bijzondere eigenschappen 
geeft. Hiermee bieden we u een oplossing die lang meegaat 
en energiebesparing biedt. Een knap staaltje vernuft van 
Nederlandse bodem. De raamdecoratie van Verosol biedt dé 
oplossing voor uw lichtreflectie- en warmteprobleem. 
 

http://www.verosol.nl 

Welkom! 
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/ NIEUW: ingezonden case vanuit 
onze leden 
Case Edith Stein School  
 
 

 
 

 
 

 

Inzending case vanuit leden: 
Edith Stein school 

De 
meest 
frisse 
school 

De Edith Steinschool in Zijtaart werd in 
2012 uitgeroepen tot meest Frisse School 
van Nederland. De kleine school won inde 
categorie Renovatie en Transformatie en 
ontving daarnaasteen nominatie voor de 
Scholenbouwprijs 2013.  

Renovatie en transformatie 

Lees verder op de volgende pagina 

Ontmoetingscentrum 
Het pand ademt de sfeer van het klooster waaruit in 2006 de 
laatste zusters vertrokken. Maarbovenal is dit het 
ontmoetingscentrum van een klein kerkdorp. Met faciliteiten 
waar de school,peuterspeelzaal, verenigingen en clubs 
gezamenlijk gebruik van maken. De aanwezigheid 
vankarakteristieke oude elementen, zoals glas-in-lood ramen, 
houten trapleuningen, balustrades enhet wijwaterbakje bij de 
entree, verraadt de oorsprong van het gebouw. Hier komen 
heden enverleden samen 
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/ NIEUW: ingezonden case vanuit 
onze leden 

Case Edith Stein School 
 

Hans van den Tillaart – Leenders Architecten  
 
‘Vanaf het begin was DESSO AirMaster® een duidelijke keuze. Dat heeft nu effect op andere scholen, zoals De Kubiek in Nistelrode. Daar 
blijkt bovendien het belang van Desso’s ondersteuning. Mensen zien vooraf nou eenmaal nadelen bij tapijt en een testopstelling blijkt dan 
een overtuigende methode. De succesfactor van de Edith Steinschool is de integrale benadering. Er is energie gestoken in elk detail 
tussen plafond en tapijt. De uitdaging was om verschillende functies te verenigen in één gebouw. Met oude elementen naast nieuwe 
materialen. In de nieuwe vleugel zie je met rood, oker en antraciet de kleuren van het oude klooster terug. Alle ruimtes monden uit op de 
binnenplaats met in het hart de magnolia.’ 

‘Van plafond tot tapijt. In elk detail is energie gestoken.  
Dat is de succesfactor van dit project.’  

 
Hans van den Tillaart – Leenders Architecten 

 

Mariette van der Pas – Directeur Basisschool Edith Stein 
 
‘We zitten letterlijk in het hart van het dorp. Kijkend naar de overkant zie ik mensen biljarten in het dorpshuis. Bij binnenkomst vergapen 
bezoekers zich vaak met open mond aan de gerestaureerde kloosterelementen. Een gezonde, duurzame leeromgeving was het 
uitgangspunt. Dat betekent energiezuinigheid en een gezond binnenklimaat. We zijn in elk opzicht een frisse school. Dus brengen onze 
150 leerlingen iedere dag hun eigen beker mee in plaats van wegwerpverpakkingen. Ook het AirMaster® tapijt draagt bij in luchtkwaliteit 
en akoestiek. Telkens wanneer ik langs een klaslokaal loop verbaas ik me over de rust die in de groepen heerst. En over het feit dat na 
tweeënhalf jaar geen noemenswaardige vuilplekken en looproutes zichtbaar zijn.’ 
 

‘ Deze werkplek is ons gereedschap voor 
goed onderwijs. Alle materialen in dit 

gebouwondersteunen ons daarbij.’ 
 

Mariette van der Pas – Directeur Basisschool Edith Stein 
 

 

Inzending case vanuit leden: 
Edith Stein school 
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/ Prestatieverbetering bij leerlingen: 

Verlichting helpt!  

 
 

 
 

Workshop voor schoolbesturen en  
(school-)gebouwbeheerders –  
Gratis Deelname 
 

Prestatieverbetering bij 
leerlingen: Verlichting helpt! 

 
 

Met beter licht voelen we ons allemaal prettiger. 
Presteren doen we beter wanneer we ons 
prettiger voelen. Dat geldt ook voor leerlingen 
en leerkrachten op school. Betere verlichting in 
een school verbetert het welzijn en daarmee 
ook de prestaties.  
 
Vanaf 1 januari worden schoolbesturen verantwoordelijk voor 
onderhoud en renovatie. Heeft u renovatieplannen voor uw 
schoolgebouw? Waar moet je allemaal op letten als het de 
verlichting betreft? In een korte workshop bij u in de buurt krijgt 
u de gelegenheid om van experts te horen wat en hoe 
verlichting hieraan kan bijdragen. U krijgt de mogelijkheid om bij 
een school te kijken waar de verlichting recent is gerenoveerd 
en hoe men dit ervaart. 

 

 
Programma 
 
15.00 uur Ontvangst en registratie 
15.30 uur Op weg naar duurzame en toekomst 
                            bestendige scholen. Daaf de Kok – De Kok  
                            en Partners 
16.00 uur Biodynamische verlichting toegepast op 
                            scholen. Martin Zuurveld - NSVV 
16.00 uur Prestatieverbetering door goede verlichting  
                            in de praktijk. NLA 
17.00 uur Presentatie van de gastlocatie, eventueel 
                            rondleiding 
17.30 uur Borrel & afsluiting 

 

Deelnemen 
 
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De workshops 

worden op vier locaties gegeven.  

U kunt zich aanmelden voor de volgende locaties: 

 

1 oktober : Bogermanschool, Houten 

8 oktober : Hogeschool van Amsterdam, Locatie: 

                              Kohnstammhuis, Wibautstraat 2-4, 

                              Amsterdam 

5 november : Metameer, Stationsweg 5, 5831 CR 

                              Boxmeer 

12 november      : NHL, Hogeschool van Leeuwarden 

 

Voor meer informatie: nla@fme.nl 
 

http://www.duurzamescholen.nl/
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/ ScholenDossier 

Blijf ons in de gaten houden!  
  

Aanmelden? 

Het ScholenDossier is een onafhankelijk platform, ontwikkeld door de coöperatie Digitaal Gebouw Dossier in samenwerking met  

Stichting Duurzame Scholen. Meld uw gebouw(en) óók aan op www.scholendossier.nl of via info@scholendossier.nl.  

 

Momenteel maken de 
eerste scholen 
gebruik van ons 
systeem, blijf ons in  
de gaten houden!  

 
Zie de website: http://www.scholendossier.nl/ 
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/ Lid worden 

Contact ons 
  

Ook lid worden? Of gewoon net even meer 

informatie. Dat kan, neem contact op via 

info@duurzamescholen.nl 
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/ Agenda 
Planning 2014 

 

Kunt u het allemaal niet meer volgen? 
Volg ons dan op Twitter 

Word lid van onze LinkedIn groep 
Like ons op Facebook 

 

 / Congres 2014 “Tijd om wakker te worden…!” 
   6 november 2014 
     Leerhotel het Klooster, Amersfoort. Via deze link kunt u meer informatie verkrijgen of u aanmelden: 
    http://congres.duurzamescholen.nl 
  
 
 
  / Eindejaarsdiner 
    11 december 2014 
      Wanneer u zich wilt voorinschrijven mail dan alvast naar: info@duurzamescholen.  
      Met de vermelding: Eindejaarsdiner 2014 
. 
 
 
 
  
 
 
 

 / Duurzaam Gebouwd op locatie: duurzame scholen 
   10 oktober 2014 
     Via deze link kunt u meer informatie verkrijgen of u aanmelden: 
     http://www.duurzaamgebouwd.nl/duurzaam-gebouwd-op-locatie-uw-duurzame-verbinding 
. 
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