
Dit verhaal staat in het teken van weerbaarheid, geloven in 

jezelf en creatief omgaan met de werkelijkheid.

WisBoek
F I L M -  O F  M U S I CA L PA K K E T



Op zoek naar een nieuwe 
uitdaging voor jouw klas?

Dan is Cultuur in je Klas iets voor jou! Word stap voor stap meegenomen door 

onze professionals in het proces naar een musical of film toe. Door ons digitaal 

lesmagazine haal je elke expertise in je klas die nodig is om van jullie productie 

een succes te maken. Elk leerling heeft een uniek talent. Daarom zijn er rollen 

voor, maar zeer zeker ook achter de schermen. Zo ontwikkelt iedere leerling de 

vaardigheden die het beste bij hem of haar past! 
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OVE R  H E T  VE R H A A L 
WisBoek synopsis
Stel je voor: je loopt op school door de gang en iemand steekt zijn voet uit waardoor dat jij 

struikelt en mega hard op je gezicht gaat. De volledige inhoud van je rugzak ligt verspreid 

over de gang. En je lunch is over de vloer gesmeerd; wat een rotdag! Je raapt van de grond 

het WisBoek: een magisch boek waarmee jij elke situatie kunt veranderen. In plaats van dat 

jij struikelt… vallen de pestkoppen op de grond en doen ze een zeehond na!

Dat is de werkelijkheid van Luna. Ze herschrijft haar dagelijks leven van onvoldoendes naar 

voldoendes en van gepest worden tot de pester voor paal zetten! Vooral op schoolkamp komt 

het boekje haar goed van pas. Maar tijdens de spokentocht komt haar grootste nachtmerrie 

uit: het WisBoek is weg! Hoe kan ze in hemelsnaam nu alle situaties overleven? Tijdens de 

laatste dag van het kamp moet ze haar boekje terug zien te vinden, voordat haar aartsvijand 

het in handen krijgt….

* Je kunt kiezen voor een scriptversie van 15 rollen óf van 35 rollen. Uiteraard kun 

je het verhaal ook spelen met méér of minder leerlingen.

Geschikt voor: 
Groep 6, 7 & 8

Aantal rollen: 
15 - 35*

Speelduur: 
60 - 75 minuten

Maatschappelijk 
thema: 
Weerbaarheid

Aantal liedjes: 
Vier

Genre: 
Komedie & Jeugd
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S A M E N  Z I N G E N  E N  DA N S E N 
De liedjes

L I E D  1 :

L I E D  3 :

L I E D  2 :

L I E D  4 :

In het verhaal WisBoek zitten in totaal vier liedjes. Je ontvangt bij het pakket de liedjes mét 

zang en instrumentaal. Benieuwd naar hoe ze klinken? Klik op de buttons om de liedjes te 

beluisteren. 

LET OP: beluisteren op eigen risico! Ze blijven snel in je hoofd hangen ;)

Openingsmedley

Bonte Avond

Spoken

De ToeToeToe
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https://vimeo.com/760461920/4bf666ab9e
https://vimeo.com/760462294/09ad6bc364
https://vimeo.com/760462609/b61c5ee8f8
https://vimeo.com/760462090/c477fe7f28


WI E  KU N N E N  J O U  L E E R L I N G E N  S PE L E N ? 
Rollen overzicht
Grote rollen

1. Luna = is een jong, onzeker meisje. Heeft een bochel en wordt daardoor enorm gepest. Heeft een magisch boekje 

dat al haar problemen voor d’r oplost. Wil later schrijver worden en is een enorme nerd met een bril en vlechtjes.

2. Vera = beste vriendin van Luna. Is een enorme dramaqueen. Wil later musicalster worden

3. Dylan = beste vriend van Luna. Hartstikke lomp, niet de slimste

4. Robin = pestkop, diep van binnen erg onzeker. Wil later miljonair worden en mega rijk zijn. Denkt alleen maar aan 

zichzelf. Heeft een stiekeme crush op Luna (meisjes plagen kusjes vragen)

5. Robbie = vriend van Robin, pestkop. Wil overal het nieuwste en het beste van hebben. Is erg onaardig en 

egoïstisch. Is vroeger gepest en bang voor Robbie. Probeert daarom vrienden te blijven zodat hij 

niet meer gepest wordt.

6. Ro = vriend van Robin, pestkop. Denkt helemaal nergens over na, leeft in het moment en heeft 

totaal geen plan voor wat hij met zijn leven wil. Doet waar hij zin in heeft.

7. Rosie = vriendin van Robin, pestkop. Doet precies waar ze zelf zin in heeft en heeft er geen 

problemen mee anderen te laten vallen.

8. Meester Pim = leraar van de groep. Oude man, gaat bijna met pensioen. Dit is zijn laatste 

schoolreis. Vindt het allemaal wel prima.

9. Juffrouw Suzy = leraar van de groep. Net afgestudeerd van de pabo en heeft er onwijs 

veel zin in. Vindt het moeilijk om orde te houden, beetje chaotisch.

10. Hans de gymleraar = ontzettend druk, energiek, wil iedereen oppeppen en laten sporten. 

Heeft verder geen verstand van lesgeven, maar door zijn enthousiasme krijgt hij iedereen 

mee. Is altijd aan het sporten of op de plek aan het joggen

Bijrollen

11. Senne = klasgenoot, erg lief. Bescheiden, hoort eigenlijk bij iedereen en niemand. Iedereen vindt Senne wel oké.

12. Kate =  klasgenoot, lijkt heel erg lief maar roddelt alles door aan Robin en co. Ziet overal wel een roddel of leugen in.

13. Nina =  klasgenoot, lijkt heel erg lief, maar volgt Kate in alles wat ze doet. Houdt enorm van roddelen en ziet overal 

wel een roddelverhaal in.

14. Zoë = klasgenoot, Harry Potter-nerd, houdt van boeken en leeft in de Harry Potter-wereld. Gaat met Eva en Ned om.

15. Eva = klasgenoot, Harry Potter-nerd, houdt van boeken. Gaat met Zoë en Ned om.

16. Ned = klasgenoot, Harry Potter-nerd, houdt van boeken. Gaat met Zoë en Eva om.

17. Anne-Fleur = klasgenoot, helemaal geobsedeerd met rappers en wil later ook rapper worden, praat in hip-hop-

lyrics, bevriend met Kevin, Delano, Donnie en Famke.
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18. Kevin = klasgenoot, fan van bekende Nederlandse rappers, praat in hip-hop lyrics, bevriend met Anne-Fleur, Delano, 

Donnie en Famke.

19. Delano = klasgenoot, niet de slimste van het stel, vindt zichzelf heel erg stoer. Vindt het grappig om pranks bij 

anderen uit te halen. Gaat om met Anne-Fleur, Kevin, Donnie en Famke.

20. Donnie = klasgenoot, niet de slimste van het stel.  Wil vuilnisman worden. Stopwoord: Je weet toch! Gaat om met 

Anne-Fleur, Kevin, Delano en Famke.

21. Famke = klasgenoot, niet de slimste en vindt het leuk  om prank uit te halen. Komt niet uit d’r woorden en vindt 

moeilijke woorden lastig.

22. Ellis = klasgenoot, sportief, is alleen maar bezig met fit shakes en sporten. Gaat om met Milou en Gwen. Wil graag 

indruk maken op Hans de gymleraar.

23. Milou = klasgenoot, sportief, is alleen maar bezig met sport. Gaat om met Ellis en Gwen.

24. Gwen = klasgenoot, sportief, is alleen maar bezig met sport. Gaat om met Ellis en Milou.

25. Büsra = klasgenoot, dromerig type. Is erg kritisch en houdt niet van pestkoppen en dat soort onzin. Gaat met Tijn, 

Kees en Senne om.

26. Tijn = klasgenoot, houdt van regelen en organiseren. Alles moet volgens de regeltjes. Een echte nerd. Gaat graag 

met Kees, Büsra en Senne om.

27. Kees = klasgenoot, een echte feestganger. Vindt dat het gezellig moet zijn en zeurt altijd om snoep. Houdt van 

praten en presenteren.

28. Lisa = klasgenoot, tweelingzus van Lola. Ze hebben hetzelfde aan en doen alles samen. Zeggen alles tegelijk.

29. Lola = klasgenoot, tweelingzus van Lisa. Ze hebben hetzelfde aan en doen alles samen. Zeggen alles tegelijk.

30. Suus = klasgenoot, wil influencer worden en is helemaal fan van Nikkie Tutorials. Houdt van make-up en kleding, 

praat alleen maar over shoppen. Catchphrase: oh neeee. Gaat met Yana, Giovanna en Aleksandra om.

31. Yana = klasgenoot, wil influencer worden. Houdt van make-up en praat alleen maar over opmaken. Gaat met Suus, 

Giovanna en Aleksandra om.

32. Giovanna = klasgenoot, houdt van make-up en ontwerpt haar eigen kleding. Leest graag in modetijdschriften. Gaat 

met Yana, Suus en Aleksandra om.

33. Aleksandra = klasgenoot, fashionblogger en houdt van kleding. Heeft altijd een mening over andermans outfit. 

Gaat met Suus, Yana en Giovanna om.

34. Aayan = klasgenoot, verslaafd aan zijn telefoon. Wil alles filmen en maakt overal foto’s van. Catchphrase: content, 

zieke content! Heeft altijd een camera bij zich. Bevriend met Mehmet.

35. Mehmet = klasgenoot, verslaafd aan zijn telefoon. Wil alles filmen en op internet zetten. Wil later cameraman 

worden. Stopwoord: content, zieke content! Bevriend met Aayan.
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N I E U WS G I E R I G  N A A R  M E E R  VA N  H E T  VE R H A A L? 
Inleesscènes

Scène 3 - Tenten opzetten

(Op het podium komen Luna, Vera en Dylan op. Overal liggen tentstokken
verspreid.)

DYLAN: (houdt de handleiding ondersteboven vast) En dan moet die stok in de
andere volgens mij.

LUNA: Wat is “die stok”? Er zijn zoveel stokken!

VERA: (dramatisch) Uuuuuugh, dit gaat nog uuuuren duren!

LUNA: Werk nou gewoon mee, Vera.

DYLAN: Stok 2 moet in stok 6. (draait de handleiding om) Of is dat nou stok 9?

(Luna probeert het, maar het past niet.)

LUNA: Dit werkt niet, laat mij maar kijken.

VERA: (dramatisch) Het wordt al bijna donker!

DYLAN: Waarom koopt mama d’r tent ook altijd bij de Ikea?

(Vera gaat gefrustreerd op de grond liggen. Luna en Dylan buigen zich over de
handleiding. Ineens komen Ro en Rosie op. Ze proberen giechelend de
tentstokken te stelen. Ze willen aflopen, maar worden tegengehouden door
Büsra.)

BÜSRA: Waar gaan jullie heen?

RO: (betrapt!) Uhm… naar de… wc?

BÜSRA: En wat was je van plan om met die stok op de wc te doen?

ROSIE: Ja, Ro, wat was je van plan?

RO: (wordt helemaal rood) Nou, ja, uh, ik dacht dat als, uhhh, het slot niet werkt,
dat ik dan deze stok kan gebruiken om de deur tegen te houden?

BÜSRA: En daar kan je niet je eigen tentstok voor gebruiken?

RO: Nee.

(Vera, Luna en Dylan kijken op.)

BÜSRA: Typisch. Heb je het wel aan hen gevraagd of je hun stok mag lenen?

RO: Ze vonden het vast niet erg dat ik…

VERA: Luna, ze hadden onze tentstokken gejat!

S cé n e  3  -  Te n te n  o pze tte n

Benieuwd naar hoe de scénes zijn? Lees hieronder twee scénes uit het verhaal WisBoek.
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DYLAN: Niet oké.

VERA: Luna, doe iets!

(Luna pakt haar boekje. PLING! De pestkoppen geven de stokken terug aan
Dylan en Vera en beginnen ineens een aap na te doen. Iedereen lacht.)

LUNA: (lachend) Dat zal ze leren! Jullie staan mooi voor aap!

(Plots komt Meester Pim op.)

MEESTER PIM: Doe niet zo gek en ga je tent opzetten.

(Ro en Rosie stoppen.)

RO: Sorry, meester Pim.

MEESTER PIM: Je hoeft geen sorry te zeggen, Robin.

RO: Ik ben Ro!

MEESTER PIM: Doe nou maar je tent op zetten, anders word je nat geregend
vannacht.

ROSIE: Ja, meester Pim.

MEESTER PIM: (loopt af) Goed zo. Dag, Robin.

RO: Ik heet Ro!

(Ro en Rosie gaan af.)

LUNA: (heeft de tentstokken vast) Gaan we nog verder of willen we in de regen
slapen vannacht?

BÜSRA: Ik ga ook maar verder, mijn tent staat ook nog niet.

(Büsra, Dylan, Vera en Luna gaan af.)

S cé n e  3  -  Te n te n  o pze tte n
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Scène 4 - Roddelen
(In een tent zijn Donnie, Delano, Famke, Kevin en Anne-Fleur aan het kletsen.)

DONNIE: Wejow, weet je wat we moeten doen? ‘s Nachts de leraren scaren.

KEVIN: (nog enthousiaster) Wejow, dan leggen we modder in de slaapzak van
meester Pim!

ANNE-FLEUR: (nog enthousiaster) Wejow, nee man, die gaat dood van de schrik.
(doet meester Pim na) Oh nee! Ik moest nog maar 40 uur tot mijn pensioen!

FAMKE: WEJOW! Die overleeft dat niet.

KEVIN: Wejow, of bij juf Suzy?

DONNIE: (super enthousiast) Wejow, nee man, ik zweer, we moeten nepdrugs
neerleggen en nepbloed en dan lijkt het alsof jij dood bent en dan bel ik de politie
en dan komen de popo’s en dan geven we de juf de schuld en dan lijkt het alsof
alles helemaal uit de hand is gelopen, maar dat was niet.

KEVIN: (nog enthousiaster dan Donnie) Wejow, ja man, en dan leggen we een
dreigbrief neer in de tent van meester Pim en dan zeggen we dat je bent
ontvoerd door een kinderlokker in een wit busje!

DELANO: (het meest enthousiast) Wejow! We kunnen ons ook verkleden als
spoken.

(Ongemakkelijke stilte. Niemand is onder de indruk van het idee van Delano.)

FAMKE: En dan?

DELANO: Dan laten we iedereen schrikken!

(Delano doet een spook na. Iedereen begint te lachen.)

FAMKE: Weet je wat we moeten doen? Tijdens de spooktocht in de tenten van
andere peoples kijken.

DONNIE: Dan glippen we tijdens de tocht weg, je weet toch.

DELANO: Ja! Dan stelen we een paar onderbroeken van Tijn.

KEVIN: Pas maar op, dan belt zijn moeder je. Dan loop je de heeeeele avond te
bellen met d’r.

ANNE-FLEUR: Of de tandenborstel van Kees.

FAMKE: Of we maken stinkbommen!

S cé n e  4  -  R o d d e l e n

DELANO: Die heb jij niet nodig.

FAMKE: Hoezo?

DELANO: Omdat je stinkt!

DONNIE: Je weet toch!

(Donnie en Delano geven elkaar een high-five.)

KEVIN: Weet je waar ik nou eens in zou willen kijken?

DELANO: De onderbroeken-verzameling van Aleksandra?

KEVIN: Nee, nee, nee. In dat gekke boekje dat Luna altijd bij zich heeft.

FAMKE: Wejow, inderdaad man.

KEVIN: Misschien schrijft ze daar wel al haar geheimen in op.

DONNIE: Of ze tekent er vieze plaatjes in.

ANNE-FLEUR: Oh ja! Dan kunnen we al haar geheimen ophangen door de hele
school!

FAMKE: Maar we zijn op kamp.

ANNE-FLEUR: Oh ja…

DONNIE: Hoe gaan we dat boekje fixen, dan?

DELANO: We verzinnen wel iets.

DONNIE: Je weet toch.

(Donnie, Delano, Anne-Fleur, Kevin en Famke aan af. Zoë, Ned en Eva komen op
en hebben ook het boek gezien. Ze zijn een toverdrankje aan het brouwen.)

NED: Weet je wat ik nou zo raar vind?

EVA: Wat?

NED: Dat boek van Luna. Elke keer schrijft ze wat en alles verandert.

EVA: Zou zij ook een heks zijn?

ZOË: Ik weet het niet.

NED: Dat boekje doet me denken aan het dagboek van Voldemort.

ZOË EN EVA: Sssht!
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DELANO: Die heb jij niet nodig.

FAMKE: Hoezo?

DELANO: Omdat je stinkt!

DONNIE: Je weet toch!

(Donnie en Delano geven elkaar een high-five.)

KEVIN: Weet je waar ik nou eens in zou willen kijken?

DELANO: De onderbroeken-verzameling van Aleksandra?

KEVIN: Nee, nee, nee. In dat gekke boekje dat Luna altijd bij zich heeft.

FAMKE: Wejow, inderdaad man.

KEVIN: Misschien schrijft ze daar wel al haar geheimen in op.

DONNIE: Of ze tekent er vieze plaatjes in.

ANNE-FLEUR: Oh ja! Dan kunnen we al haar geheimen ophangen door de hele
school!

FAMKE: Maar we zijn op kamp.

ANNE-FLEUR: Oh ja…

DONNIE: Hoe gaan we dat boekje fixen, dan?

DELANO: We verzinnen wel iets.

DONNIE: Je weet toch.

(Donnie, Delano, Anne-Fleur, Kevin en Famke aan af. Zoë, Ned en Eva komen op
en hebben ook het boek gezien. Ze zijn een toverdrankje aan het brouwen.)

NED: Weet je wat ik nou zo raar vind?

EVA: Wat?

NED: Dat boek van Luna. Elke keer schrijft ze wat en alles verandert.

EVA: Zou zij ook een heks zijn?

ZOË: Ik weet het niet.

NED: Dat boekje doet me denken aan het dagboek van Voldemort.

ZOË EN EVA: Sssht!

S cé n e  4  -  R o d d e l e n

NED: Sorry! Het dagboek van Hij Die Niet Genoemd Mag Worden.

EVA: Als dat boekje in de verkeerde handen valt…

ZOË: We moeten het boekje afpakken. Luna is niet naar Zweinstein geweest en
heeft vast geen idee wat ze met het boekje kan aanrichten. We moeten haar in
bescherming nemen.

NED: Goed idee.

ZOË: Kom, we gaan onder onze onzichtbaarheidsmantel. We moeten dat boekje
stelen.

(Ze gaan alle drie onder een stuk stof staan en gaan af.)
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Vaardigheden 
Jouw klas gaat aan de slag 

met hun eigen vaardigheden 

op het gebied van organisatie, 

participatie, creatie en natuurlijk 

zang, dans en spel.

Weerbaarheid 
Je leerlingen leren met dit project 

dat ze geen invloed hebben op 

gebeurtenissen, maar wél hoe 

ze hier mee om kunnen gaan. 

Wisboek zal dan ook bijdragen 

aan hun zelfbewuste houding, 

vitaliteit en weerbaarheid.

Alle aspecten van het 
maken van een film of 

musical 
Hoe loopt het proces van het 

maken van een musical/film, 

wat is er o.a. nodig qua decor & 

attributen en wat gebeurt er voor 

en achter de schermen?

O N TWI K K E L I N G  VA N  J O U W  L E E R L I N G E N 
Je leerlingen leren 
door dit project...
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H E T  G E B R U I K  VA N  H E T  L E S PA K K E T 
Wat betekent dit voor jou 
als leerkracht?
Als leerkracht volg je het digitale lesmagazine samen met je leerlingen. Het lesmagazine is 

compleet verzorgd met lesdoelen, benodigdheden, video’s en waar nodig extra materiaal. Je 

wordt helemaal meegenomen door onze professionals, waardoor je een coachende rol kan 

aannemen in plaats van een sturende rol. Door deze manier van werken trainen de leerlingen 

hun 21-eeuwse vaardigheden en combineren we dit met een vleugje creativiteit. Daarnaast 

houden wij ook rekening met de landelijke SLO doelen. Doelgericht creatief aan de slag, met 

expertise vanuit onze docenten en overal te bekijken waar je wilt.

162 
Leerlingen gingen je al voor. 

 
In 2021 namen 7 

scholen deel aan onze 

pilot versie. Waar wij 

toen nog bestonden 

onder de naam ‘Film 

groep8!’ zijn wij nu: 

Cultuur in je Klas.

8,9 
De deelnemende scholen 
gaven ons maar liefst  
een 8,9!

 

“Het digitale 

lesmagazine was

van zeer grote waarde! 

Het was overzichtelijk, 

duidelijk en ontzettend 

visueel door de 

filmpjes! Helemaal 

TOP!”

-  D E E L N E M E N D E  D O C E N T

De deelnemende leerlingen 
gaven ons maar liefst  
een 8,1!

 

“In het maken van een 

film zitten veel meer 

leerpunten dan in een

musical. Tevens sluiten 

vakken zoals rekenen 

en taal hier super goed

op aan. Onze kids 

hebben hier heel veel 

van geleerd en een 

super hechte band 

ontwikkeld. Ik gun elk 

kind om hier aan mee 

te mogen doen!”

-  D E E L N E M E N D E  D O C E N T
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D E  PA K K E T T E N 
Kies jij voor een film of een 
musical in je klas? 
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259,- 259,-

https://www.cultuurinjeklas.nl/winkel/


H O E  H E T  WE R KT 
Zo ontvang jij
WisBoek in je klas

Bestellen 

Je gaat naar de bestelpagina en kiest een film óf musical 

pakket van WisBoek. Je stopt dit pakket en eventuele 

aanvullende workshops in je winkelmandje en rekent 

meteen af.

01.

Licentieovereenkomst 

Via de mail ontvang je een bevestiging van je bestelling en 

kun je de licentieovereenkomst downloaden. Deze dien je 

ondertekend retour te sturen om je bestelling compleet te 

maken.

02.

Starten maar! 

Na ontvangst van de ondertekende licentieovereenkomst 

sturen wij de middelen naar je toe.
03.
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VR AG E N  OVE R  WI S B O E K 
Veelgestelde vragen
Staat jouw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op via info@cultuurinjeklas.nl. 

Wij vertellen je graag meer. Liever telefonisch contact? Stuur ons een mail met een belverzoek.

+ Mijn klas heeft 40 leerlingen. Wat nu? 

Wij vragen altijd om goed met de leerlingen te communiceren wat ze graag willen 

doen. Ga er niet zomaar vanuit dat elke leerling graag in de spotlight wil staan. 

Ook achter de schermen zijn er genoeg taken die wij uitleggen in ons digitale 

lesmagazine. Heb je 40 leerlingen die willen meespelen? Kijk dan zelf of je rollen 

kunt opsplitsen. Heb je een kleine klas? Kies dan voor de versie met 15 rollen.

______________________________________________________________________________________

+ Waarom moet ik een licentieovereenkomst tekenen? 

We laten elke deelnemer een licentieovereenkomst tekenen om te voorkomen dat 

ons product zomaar verspreid wordt. Na afronding van het project krijg je dus géén 

toegang meer tot het digitale lespakket en vragen we je alle documenten rondom 

dit project te verwijderen.

______________________________________________________________________________________

+ Wat kost een lespakket? 

Iets ontwikkelen kost natuurlijk geld. Daarom vragen wij een bijdrage van €249,-. Dit 

komt neer op een bedrag van slechts €7,11 per leerling bij een klas van 35 leerlingen. 

Met deze bijdrage kunnen we een klein gedeelte van de ontwikkelingskosten te 

dekken. We kunnen de prijs gelukkig laag houden omdat we gelden ontvangen van 

diverse organisaties. 

______________________________________________________________________________________

+ Waarom een digitaal lesmagazine? 

Veel andere organisaties bieden enkel een script en liedjes aan. Wij zijn ervan 

overtuigd dat door middel van het digitale lesmagazine je samen met je klas veel 

meer leert van het maken van een film of musical.

______________________________________________________________________________________
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+ Moet ik speciale camera apparatuur aanschaffen voor  

het filmpakket? 

Nee, het is niet nodig om extra apparatuur aan te schaffen voor het maken van een 

film. Een mobiele telefoon of ipad die kan filmen in HD kwaliteit is al voldoende.

______________________________________________________________________________________

+ Moet ik kennis hebben over het maken van een musical of film? 

Nee, wij leren je graag stap-voor-stap hoe je dit kan doen in ons digitale 

lesmagazine. De instructies worden ondersteund met video’s die je precies 

uitleggen wat je moet doen. De video’s zijn vooral geschikt om samen met je klas te 

bekijken. Zo ga je samen met je klas dit project aan.

______________________________________________________________________________________

WI S B O E K  B E ST E L L E N 
Waar bestel je WisBoek?

WisBoek kan besteld worden via de webpagina: 

Vragen? 

Neem dan contact met ons op via info@cultuurinjeklas.nl.  

Wij vertellen je graag meer. Liever telefonisch contact of een digitale 

meeting? Stuur ons een mail met een bel of meeting verzoek, dan 

nemen wij z.s.m. contact met je op.

cultuurinjeklas.nl/wisboek
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