
VZW Vrij Katholiek Onderwijs Lede  instellingsnummer 061937 
Bellaertstraat 11   053 80 16 56   info@smclede.be 
9340 Lede    053 80 63 34   www.smclede.be 

 

Lede, juli 2022 

Beste ouders 

Beste nieuwe leerling 

Van harte welkom op ons Stella-Matutinacollege! We zijn ervan overtuigd dat het een boeiend en 
succesvol schooljaar zal worden. Een enthousiaste equipe van leerkrachten staat klaar om voor jou 
het onderste en het beste uit de kan te halen. 

We heten jou welkom op donderdag 1 september om 9 u. op de speelplaats aan de Bellaertstraat 
11. Op 31 augustus krijg je al een mailtje waarin staat in welke klas je zal zitten. 

• Jullie zijn onze nieuwe helden! We zullen je hartelijk welkom heten. We geven je wat 
praktische informatie. Je zal dan ook je lessenrooster krijgen. Uiteraard maken we tijd om 
kennis te maken met al je klasgenoten. Op je vragen zal je klassenleraar je ook graag 
antwoorden in de loop van de eerste schoolweken. 

• Een drankje krijg je de eerste schooldag tijdens de speeltijd gratis van de school. 

• Je eerste schooldag eindigt om 11.50 u. 

• Vanaf vrijdag 2 september starten je eerste lessen en maak je kennis met een aantal 
vakleerkrachten. 

Leerlingen die met de schoolbus meerijden, ontvangen de nodige informatie eind augustus. 

Op maandag 12 en dinsdag 13 september gaan we met alle eerstejaars op teambuilding naar 
Tongerlo. De school betaalt het vervoer. We hebben een tof programma in elkaar gestoken. Info 
hierover krijg je begin september. 

Nog wat praktische info en afspraken 

1. Voor de eerste schooldag heb je enkel papier en schrijfgerei nodig. Vrijdag 2 september komt 
de fotograaf naar school voor individuele foto’s. 

2. Hoe ziet een gewone schooldag eruit? We vragen je om altijd op tijd op school te zijn. 

1 8.20 u. – 9.10 u. Middagpauze 11.50 u. – 12.50 u. 

2 9.10 u. – 10 u. 5 12.50 u. – 13.40 u. 

Speeltijd 10 u. – 10.10 u. 6 13.40 u. – 14.30 u. 

3 10.10 u. – 11 u. Speeltijd 14.30 u. – 14.40 u. 

4 11 u. – 11.50 u. 7 14.40 u. – 15.30 u. 
 

3. De speelplaats Bellaert is enkel voor de eerstejaars. Je kan een balletje shotten (vraag een 
balletje aan het onthaal), gewoon wat gezellig kletsen of spelen. 

4. Op het onthaal kunnen jullie terecht voor allerlei vragen, om bonnetjes te kopen, broodjes of 
warme maaltijden te bestellen… 
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5. Om onze plicht inzake afwezigheden correct uit te voeren hebben we de volgende 
middagregeling: 

• Alle leerlingen die buiten de school gaan eten zullen een pasje krijgen van de school. Om 
een pasje te krijgen, vul je het formulier “Praktische informatie” bij deze brief in. Bezorg 
het ons zo snel mogelijk (digitaal, op het onthaal of in de brievenbus van de school). 

• De middagregeling is van kracht vanaf vrijdag 2 september. 

• Vergeet niet dat je vader of moeder de middagregeling moet handtekenen. Zonder 
handtekening van vader of moeder blijf je altijd op school eten. 

• Bij het buitengaan toon je altijd jouw pasje aan de toezichter. 

• Je ontvangt slechts een pasje indien je de middagregeling ten laatste op donderdag 1 
september aan je klassenleraar afgeeft. Als je jouw fiche later indient, zal je een paar 
dagen moeten wachten en elke dag op school moeten blijven eten tot wanneer je het 
pasje hebt ontvangen. 

• Voor alle leerlingen is het verboden om in een publieke drank- of eetgelegenheid een 
middagmaal te nuttigen. Ofwel eet je op school, ofwel thuis, bij een familielid of derde. 

• Per schooljaar krijg je 2 pasjes gratis. Vanaf een derde pasje moet je € 2,5 betalen. 

• Wie ’s middags per fiets of te voet naar huis gaat of wie met de wagen wordt afgehaald, 
verlaat altijd de school via de Nieuwstraat. De poort aan de Bellaertstraat zal gesloten 
zijn. 

• Opgelet: we kunnen geen wijzigingen in de loop van het schooljaar aanvaarden. Een 
briefje van thuis geeft je geen toelating om een bestaande regeling zomaar te veranderen. 
Overleg dus met je vader of moeder! 

• Ook nog dit: indien we je zonder toestemming toch op straat, op café of in een 
broodjeszaak signaleren, dan zien wij ons verplicht op te treden en je vader of moeder te 
contacteren. 

6. Vanaf vrijdag 2 september kan je tijdens de lunch op school een drankje kopen. Voor een flesje 
frisdrank van 25 cl (plat of bruisend water, fruitsappen, light- of zero-producten) betaal je één 
bonnetje of € 0,80. Bonnetjes kan je per 10 kopen aan het onthaal. De eerste schooldag krijg je 
een gratis drankje van de school. 

7. Wij zijn een MOS-school (Milieuzorg Op School). In 2002 hebben wij het eerste MOS-logo 
gekregen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. In 2004 mochten wij het tweede 
logo in ontvangst nemen, in oktober 2006 het derde logo. In juni 2012 hebben we de Europese 
Groene Vlag gekregen. Daarom is blik op school niet toegelaten. Een drankkartonnetje of een 
aluminium drinkbus kunnen wel. Ook een flesje water mag je meebrengen. We vragen wel dat 
je dat petflesje meeneemt naar huis. Petflesjes met frisdrank zijn niet toegelaten. Op de 
speelplaatsen en in de sporthal hangen drinkwaterfonteintjes die wij dagelijks poetsen. 

Om het afval te beperken durven wij vragen om je lunchpakket niet te verpakken in 
aluminiumfolie. Dagelijks moeten wij proppen rapen en verdwijnen massa’s aluminium in de 
vuilbak. Maak gebruik van een brooddoos (naamtekenen) of een broodzak! Wij hopen dat je 
ons project steunt. 
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8. Vanaf maandag 12 september kan je voor € 4 ook een warme maaltijd krijgen. Voor een heel 
redelijke prijs krijg je een kwaliteitsvolle en gezonde maaltijd. Elke maaltijd bestaat uit soep en 
een hoofdgerecht. Inschrijven hiervoor kan via de brief die je zal krijgen in september. 

Vanaf vrijdag 2 september kan je ook ’s ochtends vóór 8.20 u. een broodje bestellen aan het 
onthaal van de speelplaats Bellaertstraat. Een belegd broodje kost € 3. Een broodje gezond € 
2,50. Je kan in de refter ook een bol soep kopen voor € 0,80. 

9. Er is gelegenheid tot avondstudie van 15.40 u. tot 17 u. op maandag, dinsdag en donderdag. De 
studie is gratis. Inschrijven voor de avondstudie kan via het formulier “Praktische info” bij deze 
brief. 

10. Omwille van de veiligheid en tevens om een beetje eenvormigheid te verkrijgen tijdens de 
lessen lichamelijke opvoeding, wordt aan de jongens en meisjes gevraagd een T-shirt met 
schoolembleem te dragen. Deze turnkledij kan je kopen tijdens de eerste les lichamelijke 
opvoeding. Een T-shirt kost € 11,5. 

11. Boekentassen en rugzakken plaats je niet in de gangen omwille van de brandveiligheid. Laat 
zeker geen waardevolle spullen achter in je boekentas! We voorzien voor elke leerling ook een 
kastje in het vaste lokaal van de klas. 

12. Het is uitdrukkelijk verboden om tijdens de pauzemomenten in de gangen en lokalen rond te 
lopen.  

13. Wie met de fiets naar school komt, stalt zijn fiets in de overdekte fietsenstalling onder de 
sporthal – ingang Bellaertstraat. Daar is camerabewaking. Wie ’s middags met de fiets naar huis 
gaat, plaatst zijn fiets in de overdekte fietsenstalling op de speelplaats Nieuwstraat. Leg je fiets 
altijd vast met een fietsslot. 

14. Voor de ouders van onze eerstejaars organiseren we begin oktober een extra infoavond. Meer 
info hierover volgt nog. 

15. Indien dat nog niet gebeurd is bij je inschrijving, vragen wij je om ons te helpen met de 
administratie. Op 1 september breng je de volgende documenten mee. Je kan ze afgeven aan 
je klassenleraar: 

❑ Een kopie van je identiteitskaart (voor- en achterkant) als je 12 bent. Ben je nog geen 12, 
breng dan een kopie mee van je kids-ID, het trouwboekje van je ouders of van het 
bevolkingsregister. 

❑ Het advies van het lager onderwijs of de BASO-fiche. 

16. Bij het begin van het schooljaar krijg je een e-mailadres, gebruikersnaam en paswoord van de 
school. Hiermee kan je inloggen op Smartschool, het communicatieplatform van de school. Je 
vindt er heel wat informatie zoals de brieven en de verslagen van de schoolraad en de 
ouderraad. Via Smartschool kan je ook de planningsagenda en het digitaal rapport raadplegen 
en inschrijven voor het oudercontact. Meer informatie krijg je bij de start van het schooljaar. 

17. Je leer- en werkboeken kan je bestellen via Studieshop.be. Bestel zeker vóór 15 juli, dan 
worden de boeken op tijd geleverd voor de start van het schooljaar. Volg onderstaande 
richtlijnen: 

1. Surf naar www.studieshop.be, geef aan dat je in Lede naar school gaat en selecteer Stella-
Matutinacollege. Maak een nieuw account aan op naam van de leerling en kies de richting 
die je zal volgen: Klassieke vorming (Latijn), moderne vorming, technische vorming of 
beroeps. 
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2. Nu zie je alle schoolboeken die je nodig hebt. Als je een boek in de lijst al in je bezit hebt, 
duid dan “Niet bestellen” aan. Controleer goed of het om hetzelfde boek gaat: vergelijk de 
ISBN-nummers. 

3. Als je alles nagekeken hebt, klik je op “Bestelling afronden”. Betalen kan op verschillende 
manieren: via Bancontact of via domiciliëring (in één of drie termijnen). 

Indien jij of je ouders problemen ondervinden met het betalen van de boeken, kunnen jullie 
contact opnemen met de directie. We zoeken dan samen, in overleg, naar een oplossing. 
We verzekeren jou en je ouders uiteraard een discrete behandeling. 

4. Na het verzenden van je bestelling ontvang je binnen de 48 u. een orderbevestiging via e-
mail. Als je voor 15 juli besteld hebt, zal het pakket in de loop van de maand augustus thuis 
geleverd worden. Ben je niet thuis, geen nood, je kan jouw pakket afhalen in één van de 
vele afhaalpunten. 

5. Heb je nog vragen, neem dan contact op met de klantendienst van Studieshop.be (0800 57 
117) of met Yentl Cornelis (yentl.cornelis@smclede.be of 053 80 16 56). 

Bij deze brief vind je ook een bestelformulier voor een rekenmachine. Gelieve dit formulier zo snel 
mogelijk aan het onthaal te bezorgen of het in de brievenbus van de school te steken. Je kan het 
ook digitaal bezorgen aan yentl.cornelis@smclede.be  

 

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op. We helpen je graag verder. We zijn elke dag tijdens de 
vakantie open van 8.30 u. tot 16 u. tot en met 7 juli en van 18 augustus tot en met 31 augustus. 

 

Met vriendelijke groeten 

Hilde De Smet, Sara Portier en Rein Bogaert, directieteam 
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Algemeen 

• We vragen je om een goede, lichte en toch degelijke boekentas te kopen. Spaar de rug 
van je zoon of dochter en laat je niet verleiden om een loodzware boekentas te kopen. 
Kijk en vergelijk bij de aankoop. 

• Hetzelfde principe geldt voor een pennenzak. Je vindt ze in allerlei vormen, kleuren en 
maten. Soms vindt zoon of dochter een bepaald exemplaar heel mooi maar neemt hij 
té veel plaats in. 

• De eerste schoolweek zal de vakleerkracht laten weten wat je wel of niet moet kopen 
van notitieschriften of mappen. We beperken dat. Koop dus niets op voorhand! We 
eisen dat heus niet. Dikke klasseermappen zijn altijd uit den boze en nemen té veel 
plaats in. Kies exemplaren die niet té zwaar wegen. 

• Een perforator meebrengen naar school is niet nodig. Perforeer je fotokopieën thuis. 

 

Wat je wel al kan kopen 

❑ Een cursusblok A4, commercieel geruit 
❑ 25 insteekmapjes met gaatjes 
❑ 4 verschillende fluostiften. Kies kleine exemplaren en geen donkere kleuren. 
❑ Schaar 
❑ Potlood, gom (wit) en puntenslijper 
❑ Meetlat, geodriehoek en passer 
❑ Rode, groene, blauwe balpen 
❑ Lijmstift 
❑ Corrector 

 

Vakgebonden 

1. Lichamelijke opvoeding: Je zorgt zelf voor een turnshort, sportschoenen en een 
turnzakje met je naam erop. Een T-shirt kan je vanaf de tweede week van september 
aankopen op school (€ 11,50). 

2. Beeld: De school zorgt voor zelf voor het materiaal dat je nodig hebt voor dit vak. 
Hiervoor zal € 25 aangerekend worden op de schoolfactuur. 

Lijst schoolbenodigdheden 

Eerste jaar 
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Lede, juli 2022 

Beste ouder, beste leerling 

Onze school zet volop in op de digisprong. Zo willen we samen met jullie de toekomst tegemoet gaan. Een 

belangrijke stap in de verwezenlijking van dit project is het aanbieden van een krachtige leeromgeving voor 

al onze leerlingen, zowel op school als thuis. In functie hiervan zorgen wij ervoor dat in de loop van het 

nieuwe schooljaar alle leerlingen van het 1ste jaar zullen beschikken over een persoonlijke laptop. 

➢ Elke leerling heeft hetzelfde toestel. Zo kunnen we alle leerlingen de nodige ondersteuning en 

dezelfde toepassingen aanbieden. 

➢ Het verkozen toestel is een Asus BR1100. Dit is een toestel dat speciaal ontworpen werd voor het 

onderwijs. 

1. Info & voordelen laptop 

Meer info kan je terugvinden op volgende link of in onderstaande kenmerken. 

https://www.asus.com/Laptops/For-Students/Everyday-use/ASUS-BR1100C/ 

- 11.6 inch grootte 

- Intel Pentium Silver N6000 processor 

- 8GB geheugen 

- 128GB opslag + persoonlijke OneDrive 

- HD-scherm 

- Wifi & Bluetooth 

- Webcam vooraan en achteraan 

- Touchscreen + stylus (leerlingen kunnen zo handgeschreven notities toevoegen aan digitale 

documenten) 

- Windows 10 

- Batterij tot 10 uur (de batterij kan een schooldag doorlopen) 

- Bestand tegen een slag of stoot door een verharde behuizing (rubber bumper) 

- Te gebruiken als laptop & tablet 

2. Gebruiksvoorwaarden school 

De leerling zal gedurende zijn schoolloopbaan op het SMC dit toestel in bruikleen krijgen. 

Het toestel blijft echter eigendom van de school waardoor we niet vragen een aankoopbedrag te betalen. 

Onze school vraagt wel een jaarlijkse bijdrage en een waarborg. 

De bijdrage voor het eerste schooljaar bedraagt € 30. Dit bedrag wordt in de loop van volgende schooljaren 

maximaal verhoogd tot € 50 per schooljaar. 

Daarnaast vragen we ook een waarborg van € 100 die je terugkrijgt wanneer jouw zoon/dochter de school 

verlaat. 
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Wat mogen jullie verwachten voor deze bijdrage: 

- Gebruik van de laptop zowel op school als thuis 

- Verzekering tegen diefstal (buiten de schoolmuren) 

- Maximale herstelkost van 39 euro (bv. valschade, schermbreuk, waterschade) 

- Stevige hoes als fysieke bescherming 

- Bij een defect krijgt de leerling een tijdelijk vervangtoestel 

- Vlotte service op school en via de helpdesk van Signpost, onze IT-partner. Meer info hierover krijgen 

jullie bij ontvangst van het toestel. 

De digisprong is zowel voor de leerlingen als voor de school een uitdaging. In dit groeiend leerproces trachten 

wij alles in goede banen te leiden. Om dit groeiproces extra te ondersteunen heeft de school een team 

samengesteld dat zich verdiept op vlak van digitalisering. 

We kijken er al naar uit jouw zoon/dochter mee te nemen in dit leerproces. 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Hilde De Smet, Sara Portier en Rein Bogaert, directieteam De ICT-coördinatoren 
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Lede, juli 2022 

 

Betreft: Domiciliëring van facturen 

 

Beste ouder 

Alle kosten worden verrekend via meerdere schoolrekeningen die we spreiden over het volledige 

schooljaar. U krijgt deze rekeningen meestal samen met het rapport van uw kind. 

Wij maken op onze school ook gebruik van het systeem van domiciliëring voor de betalingen van de 

leerlingenrekeningen. 

Hoe gaan wij te werk? 

- U zal bij het rapport een factuur ontvangen van de gemaakte kosten voor uitstappen en 

uitgaven van uw zoon/dochter. 

- Gedurende ongeveer 1 week heeft u de kans om eventuele fouten in de factuur te melden. 

- Na 10 dagen zal deze factuur dan ter betaling aangeboden worden aan uw financiële instelling. 

Het factuurbedrag wordt in mindering gebracht van het rekeningnummer dat u op het 

document in bijlage vermeldt.  

Deze werkwijze heeft als grote voordeel dat u als ouder nooit kan vergeten om een factuur te betalen. 

Het verzekert een vlotte opvolging van de facturen. 

U kan in dit systeem instappen door het document op de keerzijde in te vullen en te ondertekenen. U 

mag dit document terugbezorgen aan de school: via mail, op het onthaal van de school of in de 

brievenbus (Bellaertstraat 11). 

Indien u nog vragen heeft, mag u gerust contact opnemen met het secretariaat van de school. 

Onderaan deze brief vindt u al onze contactgegevens. 

 

Wij danken u voor uw bereidwillige medewerking. 

 

Met vriendelijke groeten 

Hilde De Smet, Sara Portier en Rein Bogaert, directieteam 
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v.z.w. Vrij Katholiek Onderwijs Lede 
Broeder de Saedeleerstraat 6 te 9340 Lede  
0429.412.862 | RPR Gent, afd. Dendermonde 

 
Onderwijsinstelling:  Stella Matutinacollege 

Bellaertstraat 11 
9340 Lede 

 
Identificatienummer SEPA: BE07SMC0429412862 
 
Mandaat SEPA Europese domiciliëring – CORE 
 
Uw mandaatreferte (wordt toegekend na ontvangst van dit document):  
 
Type: terugkerende invordering (periodisch). 
 
Door ondertekening van dit mandaatformulier geeft u toestemming aan v.z.w. Vrij Katholiek Onderwijs Lede 
een opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening te debiteren, en aan uw bank om een 
bedrag van uw rekening te debiteren overeenkomstig de opdracht van v.z.w. Vrij Katholiek Onderwijs Lede. 
 
Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om een terugbetaling van een domiciliëring aan de bank te 
vragen.  
De termijn om de terugbetaling te vragen, vervalt in principe acht weken nadat het bedrag van uw rekening 
werd gedebiteerd. 
De bank verstrekt u graag meer informatie over uw rechten en plichten. 

 
Ondergetekende (invullen in drukletters) 
 

Naam: 
 

 

Voornaam: 
 

 

Straat, nr., bus: 
 

 

Postcode en gemeente: 
 

 

Land: België 
 

Uw IBAN-nummer: 
 
 
 

 

                                      

                      

                                        
 
 

BIC-code van uw bank: 
 

                        
 

 
Betreft: 

 
 

Handtekening: 
 
 

Datum: 
 

Plaats 

 
Aanrekening(en) van  

naam leerling(e)          . 
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Beste ouders 

In voorbereiding van de organisatie voor volgend schooljaar vragen we u dit formulier voor 

het schooljaar 2022 – 2023 al in te vullen. 

Naam leerling  

Jaar en richting 
2022 – 2023  

 

 

Middagregeling 

Onze leerlingen hebben de keuze om ’s middags op school, thuis of bij een familielid te eten. 

Onderstaande regeling blijft gedurende het volledige schooljaar van kracht. Kruis aan: 

o Onze zoon of dochter is half-intern en blijft dus ‘s middags op 

school eten. 

o Onze zoon of dochter gaat ’s middags thuis of bij een 

familielid eten. 

o Onze zoon of dochter gaat ’s middags thuis of bij een 

familielid eten enkel op de volgende dagen: _____________  

 _________________________________________________  

 

Gelieve hieronder de naam en het adres van de persoon bij wie uw zoon of dochter meestal 

middagmaalt en zijn of haar telefoonnummer te vermelden. Uw zoon of dochter is enkel 

verzekerd als hij of zij effectief op dit adres gaat eten. 

Enkel in te vullen wanneer het adres verschilt van het thuisadres. 

Naam  

Adres  

Telefoon  

 

 

Praktische info 

Schooljaar 2022 - 2023 

Opgelet! Uw zoon of 

dochter heeft nooit de 

toestemming om in een 

publieke drank- of 

eetgelegenheid te eten! 
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Avondstudie 

De leerlingen kunnen vanaf maandag 5 september na school studeren in de avondstudie tot 

17 u. Op woensdag en vrijdag is er geen studie. 

Onze zoon of dochter… 

o blijft in de avondstudie tot …………… u. 

o blijft niet in de avondstudie. 

 

 

School verlaten bij afwezigheid van een leerkracht 

Dit onderdeel is enkel bestemd voor de leerlingen van de derde graad. 

Uitzonderlijk gebeurt het dat leerlingen het eerste of laatste lesuur vrij zijn en studie hebben. 

In dat geval kan de school mits uw goedkeuring aan uw zoon of dochter de toestemming geven 

de school te verlaten. Op dat moment valt uw zoon of dochter onder uw verantwoordelijkheid 

behalve voor de weg van en naar de school. Dan geldt de schoolverzekering. Deze regel is geen 

recht voor ouders en leerlingen. De school zal bepalen wanneer ze hiervan afwijkt. Door 

onderstaande keuze aan te kruisen, geeft u iedere keer wanneer dit voorvalt aan uw zoon of 

dochter wel of geen toestemming de school te verlaten. 

o Onze zoon of dochter heeft toestemming de school te verlaten. 

o Onze zoon of dochter heeft geen toestemming de school te verlaten en blijft dus in de 

studie. 

 

 

 

 

 

 

 

Handtekening vader of moeder 
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Lede, juni 2022 

Beste ouders en leerlingen 

Op onze school hebben alle leerlingen een rekenmachine nodig. In de volledige scholengemeenschap 

kiezen we voor hetzelfde toestel. 

▪ Voor het eerste en tweede jaar (niet 1B en 2B): TI30X B Multiview 

▪ Voor het derde, vierde, vijfde en zesde jaar in alle studierichtingen: TI84 Plus CE-T 

U kan ervoor kiezen om het aan te kopen via de groepsaankoop van de scholengemeenschap. U kan 

het toestel uiteraard ook zelf aankopen in de winkel van uw keuze. 

Wenst u een rekenmachine via de school aan te kopen? Vul dan deze brief in en geef hem af op het 

onthaal. Wij verrekenen de kostprijs van de rekenmachine op de factuur van oktober. 

De prijzen die hieronder vermeld worden zijn richtprijzen. Naargelang het aantal bestellingen kan de 

prijs nog licht wijzigen. 

Met vriendelijke groeten 

Hilde De Smet, Sara Portier en Rein Bogaert, directieteam 

 

 

Geef deze brief zo snel mogelijk af op het onthaal 
of steek het in de brievenbus: Bellaertstraat 11. 

Indien u als ouders moeilijkheden zou ervaren met de betaling van deze factuur dan kan u steeds 
contact opnemen met het directieteam. Via overleg met u zullen we een afbetalingsplan opstellen. 

We garanderen u alle discretie. 

Naam van zoon of dochter  

Toekomstige klas/richting op 1 september  

Ga je naar het eerste of tweede jaar dan 
heb je een TI30X B Multiview nodig. 
Richtprijs € 14. 

 Ik koop een TI-30X B Multiview aan via 
de school. 

Ga je naar het derde, vierde, vijfde of zesde 
jaar dan heb je een TI84 Plus CE-T nodig. 
Richtprijs € 106. 

 Ik koop een TI84 Plus CE-T aan via de 
school. 

Handtekening vader of moeder  
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