Beste ouder,
We hebben met 2016 een dynamisch jaar achter de rug, waarin wij
ons weer volop inzetten voor de ontwikkeling van onze leerlingen.
Een jaar waarin we inhoud hebben gegeven aan ons motto ‘Samen
beter, beter samen!’. We hebben over de grenzen van onze eigen
onderwijsstichting heen gekeken. We hebben onderzoek gedaan
naar de mogelijkheden om speciaal onderwijs voor de toekomst
te versterken. Ook rondden we met succes het kwaliteitstraject af
en waren de scholen druk met nieuwbouw, het voorbereiden van
nieuwe huisvesting of de verduurzaming ervan. Lees meer over de
activiteiten en financiële resultaten in het digitale jaarverslag 2016.

Samen beter,
beter samen!
SAMEN STAAN WE
VOOR KWALITEIT
Door de samenwerking van alle
teams op de scholen hebben
we het afgelopen jaar twee
kwaliteitscertificaten behaald.
Ten eerste het Kwaliteitscertificaat Speciaal Onderwijs en
daarnaast het EKEP-keurmerk
(Eén Kind, Eén Plan). Daar zijn
we bijzonder trots op!

Met vriendelijke groet,
Johan Taal
bestuurder RESPONZ

Samen sterker

Samen bouwen
In 2016 is volop gebouwd aan het nieuwe De Witte
Vogel, waar we gaan samenwerken met verschillende organisaties. Voor de nieuwe Keerkring is een
onderwijskundig concept en een huisvestingsconcept
ontwikkeld. Voor de Maurice Maeterlinckschool
wordt een duurzaam meerjarenonderhoudsplan
opgesteld. ‘Samen beter, beter samen’ realiseren we
ook als het gaat om huisvesting voor onze scholen.
Alle locaties van De Witte Vogel en van De Keerkring
komen immers samen onder één (beter) dak.

Om de kwaliteit in speciaal onderwijs nu
en in de toekomst op het gewenste niveau
te houden, geeft samenwerking meer kracht.
Vanuit meerwaarde en kansen zien wij in
Stichting Speciaal Onderwijs Leiden en
omstreken (SSOL e.o.) een mogelijke
samenwerkingspartner. We willen een
leeromgeving blijven bieden waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Daarbij past een versterkt professioneel bestuur, dat onze onderwijsprofessionals goed
kan ondersteunen, zodat zij opbrengstgericht kunnen werken en zich steeds verder
ontwikkelen. Lees hier meer over het vooronderzoek fusie.

