14 mei 2020, Aerdenhout
Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen,
Toen ik in augustus 2019 aantrad als directeur van het Montessori College
Aerdenhout, had ik niet gedacht dat ik na een jaar op twee scholen aan de slag zou
gaan. Maar soms komt er iets op je pad waar je geen nee tegen kan of wil zeggen.
Daarom ga ik voor een periode van drie jaar, naast mijn functie op het MCA, een duorectoraat aan met Nelie Groen van het Coornhert Lyceum in Haarlem.
Sprongen maken
Ontwikkelkansen creëren voor leerlingen, maar ook voor medewerkers. Dat is, wat mij betreft
een van de mooiste aspecten van het onderwijs. Ik word er blij van als ik mensen zie
groeien. Het Coornhert Lyceum wil daar de komende tijd serieuze sprongen mee maken.
Door extra aandacht te geven aan de brede talentontwikkeling van leerlingen en
medewerkers én door meer nadruk te leggen op de vaardigheden die je nodig hebt om tot
bloei te komen in de wereld van morgen. Dat vraagt om extra slagkracht.
Dunamare, de onderwijsgroep waar zowel het MCA als het Coornhert Lyceum toe behoort,
heeft er bewust voor gekozen om die slagkracht te zoeken binnen de eigen geledingen. Dat
past ook bij de pijlers van Dunamare: het draait er steeds om brede talentontwikkeling van
leerlingen én medewerkers. Een goede zaak, vind ik. Niet alleen omdat ik daardoor de kans
krijg om me vol energie en enthousiasme in te zetten voor maar liefst twee scholen, maar
ook omdat het ons scherp houdt. Als wij het beste uit onze leerlingen willen halen, moeten
we tenslotte ook het beste halen uit onszelf. Ik grijp deze uitdaging dan ook met beide
handen aan.
Nelie Groen en ik zullen de komende drie jaar samen het duo-rectoraat voeren over het
Coornhert Lyceum. Ik blijf op het MCA en zal daarnaast drie dagen per week werkzaam zijn
voor het Coornhert Lyceum. De komende maanden neem ik deze nieuwe rol op de
achtergrond al op me, met ingang van volgend schooljaar zal ik drie dagen per week ook
echt aanwezig zijn op het Coornhert Lyceum.
Versterking schoolleiding op het MCA
Wat betekent dat voor het MCA? Daar verandert eigenlijk niet zoveel. Samen met Inge van
Deudekom en Laura Fischer blijf ik de leiding over de school houden. Om ook hier op volle
kracht vooruit te kunnen gaan, gaan we in het nieuwe schooljaar bovendien coördinatoren
benoemen. Dat zijn docenten met extra taken, die bijvoorbeeld de aansluiting op het
Montessori-onderwijs verder gaan verbeteren of werkweken organiseren. Ik kijk er nu al naar
uit om het talent dat we bij het MCA in huis hebben te zien groeien in die rol.
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit nieuws, aarzel dan niet om mij te e-mailen
via info@montessori-aerdenhout.nl
Met vriendelijke groet,
Bas Boensma
Directeur

