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PRachtig
Vervolg 30 en 31
januari
4 collega’s hebben aangegeven dat zij mee willen
denken in de uitwerking van
de informatie vanuit de
verschillende gesprekken.
We komen hier later op
terug.

Formatie
We blijven achter de
schermen energie steken in
de formatie 2020-2021.

Mobiliteit
Het streven was om eind
maart voor en met de
betreffende collega’s stappen
te hebben gezet. We zullen
de termijn moeten verlengen.
Indien mogelijk zullen we
gesprekken op een andere
manier gaan vormgeven.

Antwoord op veel gestelde
vragen vind je in de FAQ op
SharePoint.
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Beste collega’s,
Het zijn bijzondere tijden. De afgelopen dagen heb ik met alle
directeuren contact gehad en gehoord hoe inventief, betrokken en
bevlogen jullie allen aan het werk zijn gegaan.
Ik heb begrepen dat er gelukkig geen collega’s ernstig ziek zijn.
Wel zijn er collega’s met milde klachten.
De opvang van leerlingen op de scholen is goed geregeld. Fijn dat
er op elke school goed zo creatief en positief is gereageerd!
En jullie ontvangen veel lieve berichten van ouders.
De voorzitters van de Raad van Toezicht en de GMR hebben
geïnformeerd hoe het met jullie allen gaat en ook zij hebben hun
ondersteuning aangeboden.
Op allerlei manieren hebben
leerlingen (digitaal) schoolwerk
ontvangen. Via Facebook zie ik
filmpjes van het uitdelen van
huiswerkpakketjes en gymhuiswerk.
Inmiddels is duidelijk dat de eindtoets is afgelast.
De ICT-beleid en ICT-beheer denkt na hoe de mooie initiatieven
gebundeld en gedeeld kunnen worden. En ze richten zich op de
wijze waarop het contact met kinderen via beeld en/of digitaal
goed vormgegeven kan worden. Ook zijn zij aan het vooruitdenken
voor het geval dat deze periode langer duurt dan 6 april. Via de
ICT-coördinatoren en de directeuren worden jullie op de hoogte
gehouden.
Dank jullie wel voor al jullie inspanningen en ik wens jullie allen
veel succes en sterkte. Maar bovenal een goede gezondheid voor
jezelf en voor je naasten.
Met hartelijke groet, Lucy Hermsen, Voorzitter College van Bestuur
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