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Beste ouders / verzorgers,
Zoals ik al in de kerstinfo geschreven heb, zal het Hoofdvaart College met ingang van 1 februari 2019
een nieuwe organisatiestructuur krijgen. Al langer is in onze school gesproken over een meer gewenste
organisatiestructuur waarin de aandacht en zorg voor leerlingen meer losgekoppeld gaat worden van
de zorg voor het personeel en de andere schoolleidingstaken.
Het Hoofdvaart College zal vanaf 1 februari bestaan uit drie afdelingen met drie teamleiders aangevuld
met leerlingencoördinatoren. De nieuwe organisatie heeft als doel om de begeleiding en zorg voor
leerlingen meer te splitsen van de overige schoolleidingstaken. De teamleiders zullen samen met de
leerlingencoördinatoren werken aan de kwaliteit van het onderwijs en de resultaten van onze leerlingen.
Naast de mentoren zijn straks de leerlingencoördinatoren voor onze leerlingen en ouders de
contactpersonen. Iedere afdeling heeft zijn eigen leerlingencoördinator gekregen. We gaan deze
nieuwe taak in de school afkorten met LeCo.
In de komende weken zullen de LeCo’s zich, in de klassen, voorstellen aan de leerlingen.
Omdat wij het tweede deel van dit schooljaar zien als een overgangsperiode naar de nieuwe structuur,
zullen wij minimale wijzingen in de roosters van de leerlingen doorvoeren. Wel zullen enkele klassen
van de nieuw benoemde leerlingencoördinatoren een andere docent krijgen. In het nieuwe schooljaar
zullen onze docenten en onderwijsondersteuners in hun nieuwe onderwijsteam starten.
De medezeggenschapsraad van het Hoofdvaart College heeft de verandering in de organisatiestructuur
op dinsdag 4 december 2018 goedgekeurd en in de weken voor de kerstvakantie hebben de
sollicitatiegesprekken plaatsgevonden om de leerlingencoördinatoren te benoemen.
Op dit ogenblik loopt de sollicitatieprocedure voor het benoemen van een nieuwe teamleider Techniek
+ ISK. Tot de benoeming van onze nieuwe teamleider een feit is, zullen mevrouw Roek en mevrouw
Beers samen met de benoemde leerlingencoördinator, de zaken waarnemen.
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De nieuwe schoolleiding ziet er per 1 februari als volgt uit :
Directeur :

meneer R. Smink

Afdeling Onderbouw (alle eerste en tweede klassen exclusief klas 2Vbk en 2m)
Teamleider :
mevrouw L. Roek
Leerlingencoördinator klas 1 :
mevrouw N. den Haan
Leerlingencoördinator klas 2 :
mevrouw M. Pepping
Afdeling Bovenbouw (Z&W, E&O, 2m en gtl)
Teamleider :
Leerlingencoördinator Z&W :
Leerlingencoördinator E&O, 2m en gtl :

mevrouw E. Beers
meneer M van der Wal
meneer J. Post

Afdeling Techniek (2Vbk t/m 4Vbk) en ISK
Teamleider :
Leerlingencoördinator Techniek :
Leerlingencoördinator ISK :

procedure loopt
meneer J. Diender
mevrouw A. van Dijk

Met bovenstaande structuur is het Hoofdvaart College klaar voor de uitdaging om het onderwijs de
komende jaren meer op maat te gaan aanbieden om zo de leerlingen optimaal te kunnen laten
uitstromen naar kansrijke opleidingen in het MBO.
Het Hoofdvaart College is de brug naar een kansrijke toekomst !

Met vriendelijke groet,

R. Smink - Directeur

Gebruikte afkortingen :
Z&W = afdeling Zorg en Welzijn
E&O = afdeling Economie en Ondernemen
ISK
= Internationale Schakelklas
GTL
= Gemengde en Theoretische leerweg
LeCo = Leerlingencoördinator

