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Beste ouders/verzorgers,
Langs deze weg wil ik u informeren over de
huidige situatie op basisschool Sint Jozef voor
wat betreft het leidinggevende deel.

nieuwe IB-er)


Zij is voor de 3 scholen de
(Meerschools)Intern Begeleider
(MIB-er)en neemt in Nieuw-Namen
de zorgtaken over van juf Martine.
Daarnaast gaat zij mij
ondersteunen bij de diverse taken
die ik als directeur in mijn
takenpakket heb. Zij gaat naast
MIB-er dan ook werken als
managementondersteuner (MO).
We gaan proberen het zo te
regelen dat, indien ik niet op een
locatie aanwezig kan zijn, zij
deels wel aanwezig is. Dit in ieder
geval om het team waar mogelijk
op dat gebied te ontlasten.



In de kleutergroep is juf Suzanne
de Schepper gestart. Zij werkt op
donderdag en vrijdag in groep
1/2. Op maandag werkt juf
Suzanne ook nog op basisschool
Ter Doest in Graauw.



Tot de zomervakantie was Juf
Bernadette als directeur
werkzaam op de St. Jozef.
Vanaf dit schooljaar heb ik haar taken
overgenomen.
Mijn eerste kennismaking met een aantal
ouders en natuurlijk de kinderen dateert al
van een paar jaar terug. Immers de
zogenaamde tandemscholen van Graauw,
Nieuw Namen en Clinge werkten al samen in
de Talentencarrousel en ook afgelopen jaar
voor het eerst alle drie bij de boekenmarkt
rondom de Kinderboekenweek en natuurlijk
ook de Sportdag tijdens de Koningsspelen.




Op dit moment heb ik als
directeur van 3 locaties een
wezenlijk andere rol dan een
directeur van een enkele school.
Ik kan niet altijd op elke school
aanwezig zijn voor vragen of bij
de diverse activiteiten en feesten.
Achter de schermen ben ik
uiteraard van alles wat er speelt
op de hoogte via de verschillende
communicatielijnen. Hierdoor
behoud ik het overzicht over de 3
locaties. Dit betekent dat ik
keuzes maak per schoollocatie
wat goed is voor de school en
wanneer ik aanwezig ben. In
praktijk blijkt dat een vaste dag
op een school heel prettig is. Zo
zorg ik er ook voor dat ik alle
collega’s regelmatig kan zien en
spreken. Ik zal, zodra dit bekend
is, dan ook dat vaste moment met
u delen. U krijgt daar nog een
overzicht van. Vooralsnog ben ik
normaal gesproken op dinsdagen
in Nieuw-Namen.
In aanvulling hierop wil ik u ook
mededelen dat vanaf dit
schooljaar mevrouw Hannelore
van de Walle de teams in zowel
Graauw als Clinge en Nieuw
Namen komt versterken. Zij was
Intern Begeleider op SBAO De Brug
in Hulst.(een ochtend per week,
op dinsdag geeft zij daar nog een
tijdje ondersteuning aan de

Uiteraard ben ik per telefoon en per mail ook
bereikbaar. Zijn er vragen of
onduidelijkheden, dan vraag ik u om contact
met mij op te nemen of dit te laten lopen via
Hannelore van de Walle, de
managementondersteuner(MO), of een van de
leerkrachten van de school op momenten dat
Hannelore of ik niet aanwezig zijn op de
betreffende locatie.
Hopende op een fijne samenwerking,
Met hartelijke groet,
Werner Dewitte, Meerschools directeur RDO
wernerdewitte@ogperspecto.nl
06-51 52 21 32

