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Welkom
Deze zomer heten wij 155 nieuwe brugklassers met hun ouders welkom op het Coornhert Gymnasium.
Wij zijn bijzonder blij met jullie aanmelding. Wij wensen jullie plezierige jaren op onze school toe!

M.G.P. Oehlenschläger, rector | J. C. Cramer, conrector

De Start 2018-2019
Belangrijke contactpersonen
Jaarlaagcoördinator, de heer M. Bronsgeest, tevens mentor van klas 1A, is degene bij wie u met alle algemene
vragen m.b.t. het brugjaar terecht kunt. Mentoren (de heer J. van Meurs 1B, de heer M. Koper 1C, 
mw. A. Schaapveld 1D, mw. M. Bos 1E, mw. K. Heering 1F) kunnen alle vragen m.b.t. de klas/uw eigen zoon of dochter
beantwoorden. De conciërges (clavigers) nemen de telefoon op en aan hen meldt u bijvoorbeeld afwezigheid i.v.m.
ziekte, doktersbezoek. Bij mw. J. Cramer kunnen aanvragen voor buitengewoon verzuim worden gedaan.

Informatie aan ouders
Om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen en gebeurtenissen op school sturen wij u per e-mail de
Nieuwsbrief. Wij sturen heel gericht post: informatie over een bepaald leerjaar, brieven en uitnodigingen
sturen wij alleen aan die ouders die er belang bij hebben.

Dit boekje is één van de weinige papieren informatiebronnen. Wij hebben hierin informatie opgenomen die u
en uw zoon of dochter nodig heeft voor een soepele start op het Coornhert Gymnasium: 

• boeken en andere schoolbenodigdheden
• de belangrijke data aan het begin van het nieuwe schooljaar 2018-2019
• benodigdheden voor een goede start van de lessen
• de indeling van de eerste klassen in 2018-2019
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Informatie over de school vindt u op de website www.coornhert-gymnasium.nl. Onder Schoolgids treft u
waarschijnlijk alles wat u wilt weten over de gang van zaken op school, de begeleiding, de indeling van het
schooljaar (bijvoorbeeld  de jaaragenda) e.d. Als de inhoudsopgave ontoereikend is om snel te vinden wat u
zoekt, is er een zoekfunctie.

Op de website vindt u verder onder meer informatie over de Coornhert Academie, waarin de
verbredingsactiviteiten zijn ondergebracht, en de oudervereniging.  Rechtsboven vindt u Nieuws (actuele
gebeurtenissen), Agenda (op handen zijnde gebeurtenissen als excursies, vrije dagen, examens etc), Contact,
dat voor zich spreekt en de knop Inloggen ouders. Hierachter gaan SOMtoday en het ouderportaal schuil
waarvoor u zo snel mogelijk een inlogcode krijgt. Het ouderportaal biedt toegang tot roosters en andere voor
de jaarlaag belangrijke informatie. Het symbool met de sterren staat voor de kwaliteitssite waar u te zijner tijd
toegang toe krijgt. Studiewijzers (inclusief links), resultaten, afwezigheid en de eigen gegevens kunt u in
SOMtoday bekijken. De mentoren nemen SOMtoday en de mogelijkheden met hun bruggers helemaal door.

Contact met de school vindt vooral plaats via e-mail. Dat kan via info@coornhert-gymnasium.nl, maar u kunt
natuurlijk ook gerichter e-mail versturen. Zie hiervoor de website ‘Contact’. 

Voor vragen met betrekking tot de brugklas is een e-mail naar de heer Bronsgeest, jaarlaagcoördinator, het
best: cgbg@coornhert-gymnasium.nl. Natuurlijk is er ook de telefoon: 0182-599517. Deze speelt de hoofdrol
als het gaat om afwezigheid melden van een leerling.
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Wijziging gegevens
U wordt verzocht wijzigingen van adres, telefoonnummers (vooral ook werknummers, 06-nummers,
noodzakelijk bij niet-gemelde afwezigheid, calamiteiten) en niet te vergeten e-mailadres altijd zo snel
mogelijk door te geven aan de administratie: administratie@coornhert-gymnasium.nl. 

Melden van afwezigheid
Als uw zoon of dochter ziek is, meldt u dat telefonisch voor het begin van de lessen aan de conciërge (bij ons
claviger genoemd). Meestal zult u Maichel Molenaar of Janet Verschut te spreken krijgen die vervolgens de
absentie noteert in SOM. Zie elders in dit boekje voor andere vormen van verzuim.

Boeken en andere schoolbenodigdheden
Wij hebben al vele jaren een goed functionerend boekenfonds. Daarom kunnen wij de schoolboeken
gemakkelijk leveren. Zie pagina 6 voor het ophaalschema. De boeken zijn van de school en wij verwachten
dat de gebruikers er zorgvuldig mee omgaan. De boeken moeten worden gekaft en voorzien zijn van naam
en klas van de leerling.
Naast boeken zijn natuurlijk ook andere schoolbenodigdheden aan te schaffen. Iedere brugklasleerling
beschikt over: 

• een ruime, stevige schooltas waarin niet alleen de boeken maar eventueel ook de laptop past;
• een schoolagenda met een duidelijke en overzichtelijke indeling;
• een etui met daarin: goed schrijfgerei (pen en potlood), kleurpotloden/stiften, markeerstift,

puntenslijper, gum, kneedgum, passer, schaartje en kleine plakstift;
• voor beeldende vorming/kunst: Ongelinieerd A4-schrift; potloden: HB, 2B en 4B,   kleurpotloden

(gum, kneedgum, schaar, puntenslijper);
• voor geschiedenis: gelinieerd A4-schrift;
• geodriehoek (in agenda te bewaren);
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• rekenmachine: Casio fx-82EX, bruikbaar bij alle vakken tot en met kl 6, ongeveer € 20,00;
• USB-stick 2Gb;
• oordopjes om aan te sluiten op de laptop;
• 10 schriften, waaronder één met grote ruiten;
• een aantal (ca 5) snelhechtmappen;
• voor gymnastiek: een korte broek, een t-shirt en zaalschoenen.

Op de website schoolgids/onderwijspraktijk staat een overzicht met schoolbenodigdheden. 

Laptops 
Op het Coornhert Gymnasium hebben alle leerlingen een laptop en in klas 1 is dat bij voorkeur aanschaf
(huur- of huurkoop) via The Rent Company. De school subsidieert beide, zodat iedereen vrijwel dezelfde
machine heeft. Dat betekent dat er weinig verschillen zijn tussen de apparaten en dat is sociaal (geen afgunst
o.i.d.) en didactisch (docenten) gezien, zinnig. Bovendien zijn garantie en schadeverzekering goed geregeld. U
heeft een informatieve brief/e-mail met daarin een link ontvangen waar u uw keuze kenbaar kunt maken. Als
dit formulier tijdig is ingeleverd, dan staat er op donderdag 23 augustus een laptop klaar.
Indien u via de Rentcompany aanschaft, heeft u drie jaar garantie en kunnen er drie schades geclaimd worden
(met wel per schade een eigen bijdrage). Als u geen gebruik wilt maken van het Rent Company-aanbod is
Bring Your Own Device ook toegestaan. Vereist is Windows 7 of hoger, wifi b/g/n-standaard.

De computer is voor gebruik op school en wordt, als hij niet gebruikt wordt, bij voorkeur door de leerling in het
kluisje opgeborgen.  Werkbestanden kunnen worden opgeslagen op Onedrive en zijn dus altijd te raadplegen en
te bewerken door de leerling. Het is natuurlijk ook mogelijk de USB-stick hiervoor te gebruiken. De laptop wordt
pas mee naar school genomen als de leerling beschikt over een kluisje. Op 22 juni is een medewerker van The
Rent Company aanwezig. U kunt dan de laptops ook zelf bekijken en toelichting vragen op de overeenkomst.

4



Kluisjes 
Alle leerlingen beschikken over een kluisje. Bij de start van het schooljaar reiken de mentoren de sleutels uit.
De kluisjes kunnen op ieder moment door ons gecontroleerd worden. Aan het eind van het schooljaar moeten
de kluisjes leeg en schoon zijn. Verlies van een sleutel en daarom een sleutel laten bijmaken kost € 15,00.

Schoolpas 
De foto die gemaakt wordt op 22 juni, dient voor de schoolpas. De schoolpas gebruikt de leerling als ‘bewijs’
dat hij leerling van de school is, bijvoorbeeld bij een feest, maar de pas wordt ook gebruikt bij het
printen/kopiëren. Elke leerling heeft een tegoed van € 1,00, dat indien nodig opgewaardeerd kan worden.

Kosten eerste leerjaar
De overstap naar het voortgezet onderwijs brengt kosten met zich mee. Op onze website kunt u het overzicht
van de kosten en de toelichting bekijken. Hieronder ziet u de kosten van het eerste leerjaar. De factuur volgt
in juli. Wij werken met automatische incasso waarbij betaling in termijnen ook mogelijk is. U krijgt daarover
binnenkort meer informatie. Wat staat er op de factuur?

Voor ieder leerjaar wordt de volgende bijdrage gevraagd: Basisbijdrage € 87 ,50
Contributie oudervereniging € 25 ,00
Subtotaal A: € 112 ,50

Voor klas 1 worden de volgende kosten in rekening gebracht: Dagexcursies en voorstellingen € 75 ,00
Brugklaskamp en jaarafsluiting € 90 ,00
Subtotaal B: € 165 ,00

Totale kosten A+B: € 277 ,50
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De start van het schooljaar
• donderdag 23 augustus
Brugklassers halen bij voorkeur samen met hun ouders de boeken op volgens het onderstaande schema.
Hiermee kan het uitreiken van de boeken vlot verlopen. In twee dagen moeten tenslotte zo’n
750 leerlingen hun boeken ontvangen. Een grote stevige tas of een krat is handig! Aansluitend kunt u de laptop
in het atrium ophalen. Laptops worden alleen meegegeven aan ouders!
Als het voor u écht niet mogelijk is om op het aangegeven tijdstip de boeken en de laptop af te halen, dan kunt
u ook op een ander moment op donderdag of vrijdag (24 augustus) langskomen. Aangezien er dan ook juist
andere leerlingen hun boeken e.d. komen ophalen, zal dat niet zo snel gaan als op het aangegeven tijdstip.

Boekenafhaalschema klas 1 op donderdag 23 augustus: 
Klas 1A 09.00 – 09.30 uur 
Klas 1B 09.30 – 10.00 uur
Klas 1C 10.00 – 10.30 uur
Klas 1D 10.30 – 11.00 uur
Klas 1E 11.00 – 11.30 uur
Klas 1F 11.30 – 12.00 uur

• maandag 27 augustus
De leerlingen van klas 1 worden om 9.00 uur verwacht voor de opening van het 130ste cursusjaar. Zij
verzamelen zich in de aula en gaan van daar met de mentoren naar de lokalen. Daar begint het
kennismakingsprogramma. De leerlingen hebben het volgende nodig voor deze ochtend: agenda, etui en
hechtmapje. De laptop wordt pas mee naar school genomen als de leerlingen de kluisjes hebben toegewezen
gekregen. De ochtend wordt met de klas afgesloten met een gezamenlijke lunch. De leerlingen hebben dus
ook een lunchpakket nodig. Rond 13.00 uur eindigt de eerste dag.
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Op maandag wordt ook de jaarlijkse schoolfoto gemaakt. U krijgt via de school een toestemmingsformulier
van de fotograaf toegestuurd. Als u prijs stelt op de schoolfoto en de klassenfoto neemt uw zoon of dochter
het volledig ingevulde formulier mee naar de fotograaf. Pas met dat ondertekende formulier zullen de foto's
worden gemaakt.

• dinsdag 28 augustus
Voortzetting van het kennismakingsprogramma van 9.00 -12.00 uur.

• woensdag 29 augustus
Voor alle klassen starten de lessen volgens het rooster. De brugklassers hebben de eerste periode (tot en met
oktober) veel contact met de mentor: behalve de vaklessen zijn er twee mentoruren en vier projecturen. In de
eerste weken vinden ook voorbereidingen plaats voor het brugklaskamp.
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Rol van de ouder
De overstap naar het voortgezet onderwijs is voor veel leerlingen groot. Er komt veel op ze af en er worden
nieuwe eisen aan ze gesteld. Veranderingen zijn er ook voor u als ouder. U bent in veel gevallen gewend aan
vrij direct contact met de basisschool en de medewerkers. Dat is in het voortgezet onderwijs anders.  Uw kind
zet een nieuwe stap in de ontwikkeling van zelfstandigheid. Hun wereld en de afstand tot thuis wordt groter.
Kinderen worden zelfstandig door vallen en opstaan, door hun eigen grenzen en die van anderen te ervaren
en daar zelf of in gesprek met anderen lering uit te trekken. Loslaten met zorg is voor volwassenen het
devies. Op school vormen mentor/docenten het vangnet en thuis bent u dat. Als ouder kunt u uw kind goed
ondersteunen door belangstellend te informeren naar de agenda en het huiswerk (wat is maak- en wat is
leerwerk) en te helpen met het inpakken van de tas. Dat laatste kan variëren van echt samen doen tot
controle voor- of achteraf (‘en had je alles bij je?’). Zelfs kinderen die gewoonlijk zeer gestructureerd te werk
gaan, kunnen door de druk van de nieuwigheid even uit hun rol vallen. Het hoort bij het proces van zelfstandig
worden dat leerlingen even onzeker zijn, tegen iets aanlopen, zichzelf misschien moeten overwinnen. In zo’n
eerste jaar zijn er steeds weer nieuwe ervaringen. De mentor begeleidt dit proces op school en thuis doet u
dat. Soms is het lastig toe te zien dat een kind een gevecht aan het leveren is, maar uiteindelijk is dat de
manier om tot groei te komen.
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Jaaragenda 
We lichten hier alvast enkele belangrijke gebeurtenissen uit de jaaragenda 2018-2019. In augustus verschijnt
de nieuwe jaaragenda op de website. www.coornhert-gymnasium.nl/schoolgids/organisatie van het schooljaar.

• algemene ouderavond voor klas 1 dinsdag 18 september
U maakt dan ook nader kennis met de mentor van uw kind. Ouderavonden n.a.v. resultaten zijn begin
december en begin maart gepland.

• brugklaskamp woensdag 12 t/m vrijdag 14 september
De brugklassers gaan op kamp. De leerlingen en hun begeleiders (m.n. mentoren en vijfdeklassers)
overnachten in vier huizen van de Paasheuvelgroep (waaronder de oude Stichting Jeugd Buitenverblijven valt)
in Austerlitz. De leerlingen moeten over een goede fiets én enige conditie beschikken want we gaan op de
fiets! We fietsen alleen op de heenweg. Vrijdagmiddag komen we met de bus terug. De fietsen worden in een
vrachtwagen naar Gouda gebracht.

De kosten van het brugklaskamp bedragen € 90,00.
Meer informatie treft u aan in de brief van de heer De Groot, coördinator van het brugklaskamp. Bijzonderheden
van medische of andere aard m.b.t. uw zoon of dochter kunt u aan hem doorgeven door middel van het formulier.

• de Brugklasshow op donderdag 18 oktober
Dit is een evenement dat u niet mag missen. Alle brugklasleerlingen staan dan op het podium in minimaal één
act. De projecturen van de eerste periode worden besteed aan de voorbereiding onder leiding van de mentoren
en de brugklaskampbegeleiders uit klas 5. Noteert u de datum maar vast!

Voor de overige data van het schooljaar verwijzen wij naar de jaaragenda die vanaf begin september op de
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website staat. Hierin ziet u de vakanties, de proefwerkweken, ouderavonden en excursiedata. Een heel enkele
keer is het onvermijdelijk een wijziging aan te brengen. Op de homepage van de website staan de correcte data. 

Verzuim 
Voor vakantieverzuim buiten de vermelde vakanties mag de school geen toestemming geven. Houd u daar bij
uw planning en boekingen s.v.p. rekening mee. De school is verplicht bij de leerplichtambtenaar melding te
doen van het verlof dat zonder toestemming wordt opgenomen. Het wordt gezien als ongeoorloofd verzuim.

Voor verzuim in verband met bijzondere gebeurtenissen kunnen wij wel toestemming geven. Hiervoor kunt u
schriftelijk, per e-mail of telefonisch een verzoek indienen bij mw. Cramer. 
Bezoek aan orthodontist of dokter kan helaas niet altijd buiten schooltijd worden gepland. Geeft u dit wel altijd
goed door aan de conciërges (telefonisch/afsprakenkaart), zodat uw kind niet als ‘ongeoorloofd’ absent wordt
genoteerd en u vervolgens nodeloos gebeld wordt. Als de leerling daarna op school komt, meldt deze zich
eerst bij de conciërge en gaat daarna naar de les.
De roosters zijn niet voor het gehele jaar hetzelfde. Ze kunnen o.m. door periodisering van vakken van periode
tot periode verschillen. Wel liggen de uiterste schooltijden vast: de dag begint niet voor 8.30 en eindigt om
16.05 uur (met uitzondering van vrijdag: 15.00 uur). Binnen die tijd moeten wij kunnen rekenen op de
leerlingen. Dat heeft consequenties voor deelname aan muzieklessen, sportactiviteiten e.d.

Te laat komen 
Het kan voorkomen dat een kind te laat is. Het meldt zich dan bij de conciërge. Na twee keer te laat komt een
leerling de volgende ochtend om 8.00 terug, maar dat kan natuurlijk niet eindeloos doorgaan zonder verdere
consequenties. Bij veelvuldig te laat komen en in ieder geval na acht keer, wordt contact opgenomen met de
ouders. Dat is de laatste stap voordat er melding wordt gemaakt bij de afdeling leerplicht. In het
verzuimprotocol en de schoolregels leest u er meer over. 
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Klassenindeling 
Er zijn zes brugklassen. Als gebruikelijk is er voor de indeling van de klassen o.a. zoveel mogelijk rekening
gehouden met plaatsingswensen. Daarnaast speelt o.a. fietsrichting, maar ook de verdeling jongens-meisjes
een rol.
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KLAS 1A

mentor: dhr. M. Bronsgeest

KLAS 1B

mentor: dhr. J. van Meurs 

1A 1B



De Start 2018-2019 13

KLAS 1C

mentor: dhr. M. Koper

KLAS 1D

mentor: mw. A. Schaapveld

1C 1D
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KLAS 1E

mentor: mw. M. Bos

KLAS 1F

mentor: mw. K. Heering

1E 1F
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Het schoollied 
Het schoollied wordt ieder jaar bij de diploma-uitreiking in de Sint-Janskerk gezongen onder begeleiding van
het schoolorkest. Het lied is geschreven door dr. L.A. Kesper. 

Amamus 

Amamus omnes artes nos
Et omnia quae musarum dos

Nos omnes sumus socii
Quae et qui, quae et qui

Miscemus utile dulci

Concordia nos habeat
Discidium intereat

Et simus amicissimi
Quae et qui, quae et qui

Miscemus utile duci

Sit semper florentissimum
Gymnasium Aurelium

Nos etiam discipuli
Quae et qui, quae et qui

Miscemus utile dulci
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Belangrijk om te onthouden

Amamus 

Amamus omnes artes nos
Et omnia quae musarum dos

Nos omnes sumus socii
Quae et qui, quae et qui

Miscemus utile dulci

Concordia nos habeat
Discidium intereat

Et simus amicissimi
Quae et qui, quae et qui

Miscemus utile duci

Sit semper florentissimum
Gymnasium Aurelium

Nos etiam discipuli
Quae et qui, quae et qui

Miscemus utile dulci



15De Start 2018-2019

Belangrijk om te onthouden

Amamus 

Amamus omnes artes nos
Et omnia quae musarum dos

Nos omnes sumus socii
Quae et qui, quae et qui

Miscemus utile dulci

Concordia nos habeat
Discidium intereat

Et simus amicissimi
Quae et qui, quae et qui

Miscemus utile duci

Sit semper florentissimum
Gymnasium Aurelium

Nos etiam discipuli
Quae et qui, quae et qui

Miscemus utile dulci



Coornhert Gymnasium
Jan van Renesseplein 1 | 2805 GT  Gouda | Telefoon (0182) 59 95 17 | Telefax (0182) 52 44 01

E-mail: coornhert@coornhert-gymnasium.nl | www.coornhert-gymnasium.nl



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /arial
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 225
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 225
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor Drukkerij Van de Water. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars true
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        5.669290
        5.669290
        5.669290
        5.669290
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


