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 Juni 2015 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
 
Zoals de directie u eerder al heeft laten weten, zal Lida Valk aan het eind van dit schooljaar De 
Walsprong verlaten. Vanzelfsprekend zal zij worden opgevolgd door een nieuwe directeur. De 
Medezeggenschapsraad (MR) informeert u hier graag over. 
 
Bij het aanstellen van een nieuwe directeur speelt de MR een belangrijke rol. Het verantwoordelijk 
bestuur is verplicht om advies te vragen aan de MR met betrekking tot de aanstelling. Dit advies 
kan niet zonder meer worden genegeerd. In dit kader heeft op maandag 15 juni jl. de Algemeen 
Directeur van STROOMM, Esmée Smit, de heer Joep de Boer als beoogde nieuwe directeur aan de 
MR voorgesteld. Hierbij is uitgebreid stilgestaan bij het proces dat aan de selectie vooraf ging. 
Aansluitend heeft de MR met de beoogde nieuwe directeur kunnen spreken.  
 
Op basis hiervan heeft de MR de conclusie getrokken dat Joep de Boer een ideale opvolger van 
Lida zal zijn. De MR ziet Joep als een zeer gedegen directeur met veel ervaring op multiculturele 
scholen. Een directeur die de door Lida gelegde basis kan borgen en De Walsprong beter op de 
kaart kan zetten. De MR heeft daarom een positief advies uitgebracht met betrekking tot het 
aanstellen van Joep als de nieuwe directeur voor De Walsprong.  
 
Op donderdag 16 juli, de laatste schooldag, zal de school afscheid nemen van Lida. Ook u als ouder 
heeft dan de mogelijkheid om Lida te spreken. Hierover krijgt u binnenkort meer informatie. Op 
die dag is tevens Joep de Boer aanwezig voor een informele kennismaking. Joep zal begin volgend 
schooljaar zichzelf formeel voorstellen. 
 
Via deze weg wil de MR Lida hartelijk danken voor haar inzet van de afgelopen jaren en haar 
passie voor het onderwijs. Wij wensen haar veel succes in het volgen van deze passie. Tevens 
heten wij Joep van harte welkom en zien we een hele leuke tijd met hem tegemoet. 
 
Mocht u nog vragen hebben over de aanstelling van Joep, dan kunt u hiervoor terecht bij de leden 
van de MR. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
De Medezeggenschapsraad van OBS De Walsprong 
 
Personeel Ouders 
Betty Vissers Wilco van Hemert 
Ditsy de Vos-Thijssen Kees Hemmes 
Ingrid van de Meer Astrid van Hemert 
  


