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Beste ABSA collega’s
In de vorige nieuwsbrief hebben we jullie geïnformeerd over enkele zaken waar we in een
volgende nieuwsbrief op terug zouden komen.
Ten eerste doet het mij plezier jullie het volgende bericht van het bestuur toe te sturen:
Het bestuur van de Stichting Algemeen Bijzondere Scholengroep Amsterdam neemt per 1
juni 2017 afscheid van de directeur-bestuurder, de heer Rob Geul. Na 42 onderwijsjaren
heeft Rob ons laten weten gebruik te willen maken van zijn pensioen. Wij zijn Rob zeer
erkentelijk voor zijn enorme inzet en betrokkenheid bij het bouwen aan de organisatie
ABSA.
Het bestuur wil u laten weten dat zij na een zorgvuldige procedure waarbij alle geledingen
betrokken zijn geweest per 1 juni 2017 de heer Drs. GeertJan Nelson benoemd heeft als de
nieuwe directeur-bestuurder van de ABSA scholengroep. De heer Nelson is een ervaren
bestuurder die de collectieve ambities van ABSA, samen met het bestuur, de directies, de
teams, ouders en kinderen verder zal ontwikkelen en realiseren.
Namens het bestuur wensen wij de heer GeertJan Nelson veel succes bij de ABSA
scholengroep.
Mw. I.J.G. (Irene) Harmsen
voorzitter

Tot zover het formele bericht van het bestuur.
Vanuit mijn contacten tot nu toe met Dhr. GeertJan Nelson kan ik jullie ook laten weten dat
ik het volste vertrouwen erin heb dat hij mijn werkzaamheden op een wijze zal voortzetten
die past bij ABSA. Ik draag dan ook mijn taken en verantwoordelijkheden met een goed
gevoel aan hem over de komende maanden. Het is mijn bedoeling om rond 1 juni hem
persoonlijk te komen voorstellen aan de schoolteams.
Tweede bericht betreft de invoering van het lerarenregister.
In de vorige nieuwsbrief heb ik daar al wat kritisch kanttekeningen bij geplaatst.
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De Eerste Kamer heeft bij de bespreking van dit wetsvoorstel kennis genomen van de
kritische geluiden in het veld en besloten om de invoering vooralsnog een jaar op te
schuiven. Gezien het feit dat er tegen die tijd ook een nieuw kabinet zit is het nog maar de
vraag wat dat op termijn gaat betekenen.

Derde punt waar ik op terugkom in deze nieuwsbrief is ABSA’s meerjarenbeleidsplan.
Een regiegroep bestaande uit GMR leden, directie- en bestuursleden heeft een eerste
concept daarvan afgerond en wil dat graag bespreken met de ‘achterban’.
Op woensdagavond 19 april nodigen we daartoe de bestuurders, schooldirecties. leden van
de GMR en de schoolmedezeggenschapsraden en overige belangstellenden uit op
basisschool Het Podium om daar met ons over in gesprek te gaan.
Wat zijn onze gezamenlijke ambities voor de komende jaren, waar liggen kansen en waar
bedreigingen? Hoe zou je willen dat ABSA er in 2020 uit ziet?
Kom er met ons over praten 19 april van 20.00 tot 22.00 uur.
Tenslotte … op 21 maart is er een bijeenkomst van de schooldirecties over de organisatie
van de ABSA personeelsdag van vrijdag 21 april.
Meteen daarna zullen jullie daar ook informatie over ontvangen.
Wellicht ten overvloede …. de gezamenlijke dag duurt van 9.00 tot 14.00 uur en we rekenen
op ieders aanwezigheid. Aansluitend begint voor iedereen de meivakantie.
Heerlijk idee toch ?

Rob
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