Alphen aan den Rijn, 6 april 2017
Aan: de ouders/verzorgers van de leerlingen van basisschool “De Stromen” met nevenvestiging “De
Viergang”.
Betreft: benoeming directeur met ingang van 1 juni 2017
Geachte ouders/verzorgers,
Op 5 december 2016 heeft het bestuur van de Stichting voor Christelijk Onderwijs in Alphen aan den
Rijn en omstreken (SCOPE) u geïnformeerd over het vertrek van mevrouw Josje van Dijk. Daarnaast
werd u geïnformeerd over de waarneming door mevrouw Jacqueline van Leeuwen-De Graaf
voormalig directeur van de school en huidig clusterdirecteur (primair onderwijs) van de SCOPE
scholengroep. Door het vertrek van mevrouw Josje van Dijk is een vacature ontstaan voor directeur
op basisschool “De Stromen” met nevenvestiging “De Viergang”.
In januari 2017 heeft het bestuur een benoemingsadviescommissie geïnstalleerd. Deze commissie
kreeg de opdracht om een procedure op te starten, welke uiteindelijk zou moeten leiden tot de
benoeming van een nieuwe directeur op de school van uw kind of kinderen. Ik kan u thans, namens
het bestuur en de benoemingsadviescommissie en met instemming van alle geledingen binnen de
school, verheugd mededelen dat met ingang van 1 juni 2017 de heer Gerard Kreugel is benoemd tot
directeur. De heer Kreugel is 45 jaar, woont in Rotterdam en is sinds augustus 2004 directeur
geweest van diverse (speciale) basisscholen. Aan leidinggevende ervaring ontbreekt het hem dus
niet.
Namens het bestuur feliciteer ik het team van de scholen van harte met hun nieuwe directeur.
Tegelijkertijd wenst het bestuur Gerard veel succes toe met deze nieuwe uitdaging. Het bestuur
heeft er alle vertrouwen in.
Tevens is in dit schrijven een woord van dank zeker ook op zijn plaats aan de leden van de
benoemingsadviescommissie. Tijdens de wervings- en selectieprocedure is er veel energie en tijd
gestoken in de gevoerde gesprekken en nabesprekingen die uiteindelijk geleid hebben tot een
positief resultaat. Dank voor jullie inbreng en betrokkenheid! Een speciaal dankwoord is ook op zijn
plaats voor Jacqueline van Leeuwen. Zij heeft, naast haar verantwoordelijkheid als clusterdirecteur
van meerdere scholen, op een uitstekende wijze de belangen van de schoolorganisatie behartigd en
zal zorgdragen voor een soepele overdracht naar de nieuwe directeur Gerard Kreugel. Na 1 juni
wordt u in de gelegenheid gesteld om kennis te maken met Gerard. Nadere informatie hierover
wordt u nog verstrekt.
Met vriendelijke groet,
Namens bestuur en benoemingsadviescommissie,
A Jharap,
Directeur Personeel

