Haarlem, 7 december 2016

Geachte ouders/verzorgers,
Begin november bent u geïnformeerd over de benoeming van een nieuwe directeur voor de Koningin
Emmaschool (Nanda Klaassen, nu nog directeur van de Dr. H. Bavinckschool, ook een Salomoschool).
Inmiddels kan ik u berichten dat Pieter Gulickx binnenkort afscheid gaat nemen van de Koningin
Emmaschool. Hij heeft in de afgelopen weken met succes gesolliciteerd naar de directeursfunctie op
de Bosch en Hovenschool in Heemstede. Ook dat is een Salomo-school. Op de Bosch en
Hovenschool, in een voor hem nieuwe werkomgeving, wil hij zijn schoolleiderskwaliteiten verder
ontwikkelen, met net zoveel enthousiasme als waarmee hij zich voor de Koningin Emmaschool heeft
ingezet. Hij begint in Heemstede op maandag 23 januari 2017.
Als bestuurder ben ik blij dat we Pieter Gulickx voor Salomo hebben weten te behouden. Ik wens
hem dan ook alle plezier én succes toe in zijn nieuwe functie.
Nanda Klaassen zal in het voorjaar van 2017 starten met haar directietaken op uw school. De exacte
startdatum is tot op dit moment nog niet bekend. Daarover zult u bijtijds worden ingelicht.
Er zal een korte periode zijn - tussen het vertrek van Pieter Gulickx en de start van Nanda Klaassen waarin de school het zonder eindverantwoordelijk directeur moet stellen.
Over de vraag hoe in deze periode een ongestoorde gang van zaken kan worden gewaarborgd en hoe
de diverse directietaken kunnen worden veilig gesteld, heb ik enkele dagen geleden een constructief
overleg gehad met het managementteam van de school (bouwcoördinatoren en IB). Zij zijn bereid en
in staat om voor een goede overbrugging te zorgen, totdat Nanda Klaassen begint. Daarover worden
op dit moment werkafspraken gemaakt.
Ik zal u bijtijds, voordat Pieter Gulickx op 23 januari overstapt, laten weten wie in de weken daarna
uw eerste aanspreekpunt is. En zodra de startdatum van de nieuwe directeur, Nanda Klaassen,
bekend is, wordt u daarover natuurlijk ook geïnformeerd.
Voor nu wens ik u alvast fijne feestdagen toe!
Met vriendelijke groet
Ben Cüsters
Bestuurder Salomo

