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Wat mooi dat ik u allen op deze manier kan aanschrijven!
Door inspanning van velen, ook u als betrokken ouders/verzorgers, kan de samenwerkingsschool
mooi starten in het schooljaar 2017-2018.
Enkele weken terug hebben Vera Tonino en Judith Frerichs mij een sollicitatiebrief gestuurd.
Waarin zij krachtig motiveerden dat ze samen als duo-directeuren leiding zouden willen geven aan de
school van uw kinderen.
In samenspraak met de voorzitters van de medezeggenschapsraden hebben we een
sollicitatieprocedure ingericht.
Afgelopen week hebben Judith en Vera gesprekken gevoerd met een sollicitatie- en adviescommissie
bestaande uit collega's en ouders van De Kleine Wereld & In Balans, collega directeuren van SKBO
en mijzelf.
Ik ben dan ook echt verheugd u te kunnen melden dat beide commissies unaniem hebben gesteld
dat duo-directeurschap van Judith en Vera voor Daltonschool De Evenaar haalbaar is en op draagvlak
kan rekenen. En er is positief geadviseerd overde benoembaarheid van, en draagvlak voor Judith als
directeur.
Wij hebben geconstateerd dat dit duo-directeurschap, zeker in de huidige ontwikkeling van De
Evenaar, een solide basis vormt en continuïteit in de onderwijsontwikkeling, de school als
professionele organisatie, waarborgt.
Vera en Judith laten zich in de MR-vergadering van 5 september adviseren over de verdeling van
taken zoals zij daar zelf al stevige beelden bij ontwikkeld hebben. En ik kan me goed voorstellen dat
ook u nog vragen voor hen heeft. Bijvoorbeeld over wie nu eigenlijk waarvoor en wanneer
aanspreekbaar is. Zij vertellen het u graag. Want overduidelijk is dat Vera en Judith samen met alle
collega's, en met u natuurlijk, krachtig willen staan voor hun school! Op de algemene ouderavond
van 14 september zullen zij vast opvallend genoeg aanwezig zijn.
Rest mij u een heerlijke zomervakantie toe te wensen samen met uw kinderen.
En op naar een frisfruitige start van Daltonschool De Evenaar eind augustus.
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