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Einde schooljaar 
Het schooljaar zit er op. De boeken zijn ingeleverd (en de nieuwe besteld), 
de diploma’s en rapporten zijn uitgereikt en een lange, zonnige 
zomervakantie staat voor de deur. Het team van Mavo Doorn kijkt terug op 
een mooi en succesvol schooljaar, waarin we samen met de leerlingen 
mooie resultaten hebben behaald. Met een lach en een enkele traan 
hebben we afscheid genomen van enkele vertrekkende collega’s en hun 
opvolgers verwelkomd. 
Per 1 augustus fuseert scholengroep Schoonoord met scholengroep 
NUOVO. We kijken uit naar een mooie samenwerking met onze nieuwe 
collega’s. 
 
Feedback 
In mei hebben we leerlingen en u gevraagd een digitale vragenlijst in te 
vullen over schoolse zaken. De vragenlijsten leveren voor ons 
belangrijke feedback op over hoe we het als school doen en op welke punten we onszelf nog 
kunnen verbeteren. We hebben de uitkomsten vergeleken met die van voorgaande jaren. Daarbij 
valt op dat zowel de tevredenheid van leerlingen als die van ouders een duidelijk stijgende lijn 
laten zien. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee.  
De uitslagen leveren ons ook ontwikkelpunten op. Zo geven leerlingen aan dat zij vinden dat er 
nog meer tegen pesten moet gebeuren. We hebben daartoe Daniel Koelink aangesteld als 
coördinator sociale veiligheid. Hij heeft een beleidsplan geschreven met maatregelen om die 
veiligheid te versterken en we starten volgend schooljaar met een mooie pilot in samenwerking 
met de universiteit Groningen. U wordt daar na de zomer nader over geïnformeerd. 
In juni kreeg Mavo Doorn bezoek van twee inspecteurs van het onderwijs. Zij hebben dit keer 
vooral gekeken naar hoe Mavo Doorn vorm geeft aan passend onderwijs en naar zicht op 
ontwikkeling en begeleiding. De inspecteurs hebben gesproken met leerlingen, docenten en 
directie en bezochten diverse lessen. Daarnaast hebben ze uitgebreid documenten bestudeerd. 
Aan het eind van hun bezoek kwamen ze tot een grondige en genuanceerde analyse en 
beoordeelden ons op alle onderdelen met het predikaat voldoende. 

 
 
Geslaagd en bevorderd 
Mavo Doorn is super trots op haar geslaagde examenkandidaten. De eindstand is dat 95% van 
onze examenkandidaten geslaagd is. Inmiddels hebben we op de diploma-uitreiking op feestelijke 
wijze afscheid van hen (en hun ouders) genomen. We wensen hun heel veel succes en plezier 
bij de volgende stap in hun leven, we hopen dat ze een mooie en spannende tijd tegemoet gaan 
en dat ze warme herinneringen aan de leukste kleine school van Midden-Nederland bewaren. 
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Inmiddels hebben voor de andere leerlingen de rapportvergaderingen plaatsgevonden en ook 
daarbij zijn we trots op de behaalde resultaten. 
 
Running Project 

Afgelopen zaterdag was het eerste 
evenement, de Heuvelrugloop, waar we met 
het School Running Project aan deel hebben 
genomen! (Foto’s en uitslagen op 
http://www.heuvelrugloop.nl/) In totaal 
hebben we met 4 docenten en 24 leerlingen 
meegelopen. Een betere PR konden we ons 
als Mavo Doorn niet wensen! Dankzij onze 
leerlingen, docenten, speciaal ontworpen 
‘ademende hardloopshirts’ en omroeper 
kregen we alle aandacht tijdens het 
hardloopfestijn. Ook speciale dank aan 
Menno die aanwezig was als organisatorisch 
middelpunt.  
Het volgende evenement staat al weer op de 
agenda: 31 augustus 2019 is de Keizerloop. 
Op het terrein van Huis Doorn worden 
gedurende de dag verschillende wedstrijden 
over verschillende afstanden gehouden. Om 
9.30 uur start het programma met de 

scholieren estafette, speciaal voor ons toegevoegd als extra onderdeel! Leerlingen (en docenten) 
lopen als team 4 keer 800 meter. We hopen uiteraard op veel teams vanuit de leerlingen, maar 
het zou natuurlijk fantastisch zijn als we ook met één of meerdere docententeams mee kunnen 
lopen. Je hoeft deze keer maar 800 meter te kunnen hardlopen om mee te doen…  
Wie trekt zijn of haar (hardloop)schoenen aan en meldt zich aan? Leerlingen kunnen zich als 
team aanmelden bij Wiebe, jullie kunnen het bij Wiebe laten weten als jullie mee willen lopen in 
het docententeam (meedoen in een leerlingenteam is als docent ook mogelijk!) 
 
Afscheid 
Aan het eind van dit schooljaar nemen we afscheid van een paar gewaardeerde collega’s. 
Humphry Amstelveen gaat na 13 jaar Schoonoord Doorn/Mavo Doorn iets dichter bij huis werken 
op een school in Amersfoort. Humphry was niet alleen doorgewinterde docent economie en 
mentor van vierdeklassers, maar ook coach/entreebegeleider, ICT-coördinator, intern 
contactpersoon. Een veelzijdige collega, die wij en de leerlingen zeker gaan missen. Humphry 
wordt opgevolgd door Edwin van de Beek, een zeer ervaren docent wiskunde, die het al jaren 
hoog op zijn verlanglijstje had staan om ooit nog eens op een kleine Mavoschool te gaan werken. 
Dat is hem dus bij deze gelukt! 
Martha van de Vooren gaat ook een stuk dichter bij huis werken en ook zij had de afgelopen 7 
jaar diverse petten op. Ze was naast wiskundedocent ook mentor, decaan, coördinator van de 
mentorleerlingen en rekencoördinator. Als decaan wordt zij opgevolgd door Marrit Posthuma en 
als docent wiskunde door Jeroen Lamers. In Martha gaan we een bevlogen collega met een warm 
hart voor de leerlingen missen. 

http://www.heuvelrugloop.nl/
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Hans Loggers heeft wat korter bij ons gewerkt gaat en per 1 augustus met vervroegd pensioen. 
En tenslotte verruilt Mariel Jansen haar job als onderwijsassistent bij ons voor haar droombaan 
bij de meldkamer van de politie. Mariel wordt opgevolgd door een “oude” bekende, Bryan van der 
Linden. 
 
Vacature Medezeggenschapsraad 
Sinds schooljaar 2017-2018 
bestaat de deelraad voor Mavo 
Doorn. De Deelraad Mavo Doorn 
(DRMD) komt maandelijks bij 
elkaar en heeft regelmatig 
overleg met de directie van de 
school. In de DRMD worden 
verschillende thema’s besproken 
en wordt in samenspraak met de 
directie beslist over belangrijke 
zaken die de school aangaan. 
Thema’s die aanbod komen zijn: 
financiën, personeelsbeleid, 
formatieplan, onderwijskundige 
koers, de communicatie met de 
achterban, de begroting en de 
jaarrekening. Zo is het nieuwe 
onderwijsconcept een vast punt 
voor de DRMD om te bespreken. De DRMD bestaat uit vertegenwoordigers van het personeel, 
de leerlingen en de ouders. 
 
Theo Monfils (vertrekkend ouderlid/voorzitter Deelraad Mavo Doorn) 
De afgelopen 2 jaar heb ik met veel plezier als ouder deel uitgemaakt van de (wat officieel heet) 
Deelraad Mavo Doorn, in de praktijk kun je zeggen dat dit de Medezeggenschapsraad van de 
school is. In de Deelraad vervulde ik de functie van voorzitter.  
Waarom zou je als ouder in de Deelraad gaan zitten? Het antwoord is simpel, je kunt mee praten 
over heel veel zaken die op school gebeuren, soms zelfs direct invloed uitoefenen en je bent als 
ouder meer betrokken bij de school van je kind. Want de ervaring zal over het algemeen zijn dat 
als je kind op het voortgezet onderwijs zit, je minder mee krijgt van het gebeuren op school dan 
voorheen op de basisschool.  
In de Deelraad hebben we bijvoorbeeld uitgebreid het nieuwe onderwijsconcept besproken en 
als ouders de kans gekregen om hierover op- en aanmerkingen te maken, welke door de school 
ook zijn meegenomen. Verder hebben we de vaststelling van de vrijwillige ouderbijdrage 
uitgebreid besproken en is uiteindelijk de ouderbijdrage naar tevredenheid vastgesteld. En zo zijn 
er meer voorbeelden, allemaal te vinden in de publieksverslagen die op de website van de school 
staan.  
Uiteraard kost meedoen in de Deelraad tijd (vergadertijd, eens in de 4 weken ongeveer anderhalf 
uur en voorbereidingstijd), maar zoals gezegd, je krijgt er genoeg voor terug. 
Zoals hierboven staat, heb ik met veel plezier in de Deelraad zitting gehad. Omdat onze zoon 
succesvol zijn eindexamen heeft gedaan en dus van school gaat, zit mijn termijn erop. Ik kan het 
zeker iedereen aanbevelen om een aantal jaren in de Deelraad mee te doen!  
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Nadine van Loosbroek (zittend ouderlid Deelraad Mavo Doorn) 
Afgelopen jaar heb ik als onderdeel van de oudergeleding plaats genomen in de Deelraad van 
MAVO Doorn. Mijn idee bij de deelraad was dichter bij de school staan en inspraak hebben en 
mee mogen denken over schoolzaken. Mijn verwachtingen zijn uitgekomen. Het is een eer en 
genoegen om van zo dichtbij betrokken te zijn bij deze fantastische school die volop in 
ontwikkeling is. Onderwerpen die zoal aan bod zijn gekomen zijn, zijn onder andere het nieuwe 
onderwijsconcept, de invulling van de talentenklassen voor de bovenbouw, de fusie met NUOVO, 
financiën, de vrijwillige ouderbijdrage en vermindering lestaak voor docenten.  
Helaas gaat mijn collega ouder de Deelraad verlaten, omdat zijn zoon geslaagd is. Mocht u mijn 
enthousiasme om meer betrokken te zijn bij de school delen, nodig ik u uit om te reageren en wie 
weet zien we elkaar in het nieuwe jaar. 

 
In het nieuwe schooljaar 2019-2020 is er een vacature voor één van de twee ouder-
vertegenwoordigers. Dus als u het belangrijk vindt dat de stem van de ouders ook wordt gehoord 
in de hierboven genoemde zaken die in de DRMD aan de orde komen en als u het leuk vindt om 
op deze manier betrokken te zijn bij de school van uw kind, meldt u dan aan via het volgende 
emailadres: r.vansluijters@osgs.nl 
 
Zomervakantie 
Nog een paar dagen en dan begint de vakantie. Het schooljaar zit er op. De leerlingen krijgen in 
de laatste week van de vakantie bericht over de start van het nieuwe schooljaar. Het team van 
Mavo Doorn wenst iedereen een heerlijke zomervakantie! 
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