Geldrop, 13 januari 2022

Beste ouders/verzorgers,
Namens het bestuur van Eenbes basisonderwijs vraag ik uw aandacht voor onderstaand bericht van de
directeur van de St. Jozefschool, Bernie Kooistra.
“Hierbij wil ik u informeren over mijn besluit om mijn werkzaamheden als schoolleider op de St. Jozefschool
te beëindigen. Deze week heb ik hierover mijn team en de MR ingelicht. Na twintig jaar schoolleiderschap,
waarvan bijna tien jaar op deze fantastische school, is het tijd voor een vervolgstap in mijn loopbaan.
Welke stap dat zal zijn, is nog niet bekend. Ik vind het fijn (en ook een beetje spannend) om op zoek te
gaan naar een nieuwe uitdaging, waarin mijn ervaring en competenties ingezet kunnen worden en waarin
ik iets nieuws kan leren. Daar heb ik zin in.
Ik kijk met trots en tevredenheid terug op wat er allemaal is bereikt en gerealiseerd in de afgelopen jaren.
Met plezier denk ik terug aan alle fijne contacten met collega’s, leerlingen, ouders en andere betrokkenen
bij onze school. Kindcentrum 6gehuchten, waar onze school deel van uitmaakt, heeft ècht een warm hart
voor elkaar, in goede en in slechte tijden. Hartelijk bedankt daarvoor.
Tot mijn vertrek zal ik me blijven inzetten zoals u van mij gewend bent. Het Eenbes bestuur zal samen met
het team en de MR binnenkort starten met gesprekken over mijn opvolging. Over het tijdstip en de
organisatie van mijn afscheid op de St. Jozef volgt binnenkort meer informatie.
Met vriendelijke groeten,
Bernie Kooistra RDO”
Uiteraard respecteren wij de keuze van Bernie. Wij zijn haar dankbaar voor de enorme inzet voor de
school én binnen Eenbes Basisonderwijs. Inmiddels zijn we gestart met het proces om te komen tot een
goede opvolging. We zullen u verder informeren op het moment dat we hier meer over kunnen vertellen.
In de hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,
mede namens Bernie Kooistra,

Marcel Reulen,
College van Bestuur

