
 

 
 

Aan onze werkers en hun  

ouders / verzorgers 
 

 

 

 

Bilthoven, 16 augustus 2017 

 

 

Beste werkers en ouders/verzorgers, 
 
De schoolvakantie is bijna voorbij. We hopen dat iedereen ontspannen geniet van de 

vrije tijd en al bijna klaar is om het nieuwe schooljaar te starten. Vanaf dinsdag worden 

de werkers weer op school verwacht.  

 

We hebben zin om iedereen weer te ontmoeten en samen een mooi schooljaar in te 

stappen. Een speciaal welkom geldt natuurlijk voor alle nieuwe werkers op het 

Voortgezet Onderwijs. Fijn dat jullie er ook bij komen. 

 

Met vriendelijke groet, namens de hele schoolleiding, 
 
 
 
Jeroen Croes, rector 
 

 

Natuurlijk is in de eerste weken volop tijd ingeruimd voor bijeenkomsten met de ouders. 

Die bijeenkomsten kennen in elk geval de volgende onderdelen: een 

ontmoeting/kennismaking met de mentor(en) en de groep van ouders én een gedeelte 

waar de teamleider algemene onderwerpen m.b.t. het leerjaar/het team zal bespreken.  

 

In de informatie van de teamleiders en in de WP-wijzer (schoolgids) en de WP-

teamwijzer staan de data vermeld, voor de goede orde vermelden we ze hier ook. Deze 

aankondiging geldt meteen als uitnodiging voor die avond: 

 

 

Maandag 28 augustus: 19.30 voor ouders met dyslectische 

werkers leerjaar 1 team 1 & 3 

20.00 uur leerjaar 1 & 2 team 1 en 3 

Dinsdag 29 augustus: 19.00 uur infoavond buitenlandse reis H5/V6 

20.00 uur H5, V6 en Vmbo3 

Woensdag 30 augustus: 19.30 voor ouders met dyslectische 

werkers leerjaar 1 team 4 

20.00 uur V5 en leerjaar 1 & 2 team 4 

Donderdag 31 augustus: 20.00 uur H3 en H4, team 6 en Vmbo4 

 

         

Ook geef ik graag vast door dat:  

 eind september door middel van een vragenlijst, een meting naar de gezondheid 

bij alle werkers plaats vindt. Jaren geleden ontwikkelden we samen met het Julius 

Centrum van UMCU het onderwijsprogramma Gezonde School en onderdeel 

daarvan is het jaarlijks monitoren van het gezond gedrag en de effecten van ons 

programma te blijven monitoren. 



 

 omdat er steeds meer werkers bij ons na hun diploma een hoger diploma willen 

behalen, hebben we weer wat meer werkers op school. Om iedereen voldoende 

plek te geven, worden er wat aanpassingen aan onze gebouwen gedaan. De 

inrichting van de mediatheek wordt aangepast, waardoor daar extra studieplekken 

ontstaan. De buitenplaats wordt deels verbouwd en uitgebreid met twee 

instructielokalen.   

 

WP-wijzer en WP-teamwijzers 2017 - 2018 

De WP-wijzer met algemene informatie voor alle werkers en ouders is vanaf dinsdag 

22 augustus a.s. op onze website te vinden onder de knop ‘Organisatie’. De WP-

teamwijzers met informatie per team zijn te vinden onder de knop ‘Teaminformatie’.  

Ouders en werkers van het eerste leerjaar krijgen zowel de WP-wijzer als de WP-

teamwijzer ook nog op papier uitgereikt.  

 


