Den Haag, september 2018
Beste ouders van Belgisch Park,
Sinds het veranderen van de locatieleiding hebben we meerdere berichten van o.a. ouders
ontvangen met daarin de nodige vragen, opmerkingen en klachten. We hebben van al die punten
een overzicht gemaakt en deze samen met de reacties van de algemeen directeur naar de
betreffende ouders gestuurd.
Vervolgens heeft het dagelijks bestuur van de ouderraad vorige week een overleg gehad met de
directie van het Maris College over de recente gebeurtenissen op de locatie Belgisch Park en de
aangedragen punten besproken. Hierbij is ook aangegeven dat de aanpassing in de locatieleiding
door veel ouders als erg abrupt was overgekomen.
De directie heeft aangegeven dat zij begrijpt dat de aanpassing in de locatieleiding vragen heeft
opgeroepen en dat een nadere toelichting op zijn plaats is. Om die reden heeft de directie de
klankbordgroep uitgenodigd voor een gesprek. Dat gesprek heeft gisteravond plaatsgevonden,
waarbij naast de directie ook de medezeggenschapsraad en de ouderraad was.
Vanavond zal tijdens de informatieavond voor de ouders van de klassen 1 t/m 3 de mogelijkheid
geboden worden om nadere vragen te stellen over het genomen besluit ten aanzien van de
locatieleiding. Alle ouders, dus ook de ouders van de (voor) eindexamenklassen zijn vanaf 20.15 uur
van harte welkom om aan te sluiten en hun vragen te stellen. Het gehele tijdschema van de
informatieavond op Belgisch Park kunt u nalezen op de website.
Nadat alle vragen en antwoorden verzameld zijn zullen deze in een Q&A vorm beschikbaar gesteld
worden aan alle ouders.
Tijdens ons gesprek met de directie is tevens het belang van de klankbordgroep besproken en dat
deze actief betrokken blijft bij de school. De directie erkent en waardeert ook hun inbreng en heeft
besloten de bijeenkomsten voortaan vooruit te plannen en voor elke bijeenkomst steeds alle ouders
van de locatie uit te nodigen en na afloop een verslag te sturen. De eerste bijeenkomst is inmiddels
gepland op woensdag 19 september, zodat ouders kunnen meedenken over het profiel m.b.t. de
nieuw aan te stellen locatiedirecteur.
Daarnaast hebben wij het belang van het contactouderschap nogmaals benadrukt. De directie heeft
toegezegd alle mentoren te vragen om het contactouderschap goed toe te lichten op de komende
informatieavonden. Door de recente gebeurtenissen is ons als ouderraad immers wederom gebleken
hoe belangrijk het is om elkaar te kunnen bereiken en te informeren.
De vele reacties hebben getoond hoe groot de ouderbetrokkenheid is op Belgisch Park. Dat doet ons,
als oudergeleiding van het Maris College, deugd. We hopen dat u zich samen met ons zult blijven
inzetten om het unieke karakter en de cultuur van Belgisch Park, waarin leerlingen zo optimaal
mogelijk worden ondersteund en waar zoveel mogelijk kansen geboden worden aan iedere leerling,
te behouden.
Met hartelijke groet,
Astrid Harmsen
Voorzitter Ouderraad Maris College

