
 

 

Haarlem, 20 januari 2017 

 

Geachte ouders/verzorgers en leerlingen, 

 

Op 7 november jl.  ontvingen jullie van mij een brief waarin ik jullie informeerde over de benoeming 

van Nanda Klaassen als nieuwe directeur van de Koningin Emmaschool. Over zaken zoals de datum 

waarop ze haar werkzaamheden zou beginnen moest op dat moment nog worden overlegd. 

Inmiddels is er over dit en een aantal andere punten duidelijkheid.  

 

Nanda Klaassen gaat op 13 maart a.s. van start als directeur van jullie school. Tot die datum rondt ze 

haar werkzaamheden op haar huidige school, de nabij gelegen dr. H. Bavinckschool, af. Zij heeft vlak 

voor de kerstvakantie al kort kennis gemaakt met het team. Zij kijkt ernaar uit om ook jullie 

binnenkort te leren kennen. Uiteraard wens ik haar én jullie een fijne samenwerking toe! 

 

Eerder bent u geïnformeerd dat Pieter Gulickx afscheid zal gaan nemen van de Koningin Emma 

school. Hij gaat op 23 januari a.s. van start als directeur van de Bosch en Hovenschool in Heemstede. 

Deze school valt net zoals de Koningin Emma school onder het bestuur van de stichting Salomo. Wij 

zijn dan ook blij dat we Pieter voor Salomo hebben kunnen behouden en hem in staat hebben 

kunnen stellen een nieuwe loopbaanstap te zetten. Uiteraard wens ik hem daarbij alle succes toe. 

 

Tussen de datum waarop Pieter Gulickx overstapt naar de Bosch en Hovenschool en de datum 

waarop Nanda Klaassen op de Koningin Emmaschool start moet de school het een paar weken 

zonder directeur stellen. Om een ongestoorde voortgang van de school te waarborgen en ervoor te 

zorgen dat er voor jullie een aanspreekpunt is, is een aantal afspraken gemaakt. 

 

In de tussenliggende weken zullen de managementteamleden (MT) alle lopende zaken waarnemen. 

Daarvoor is een taakverdeling afgesproken en is tijdelijke formatie-uitbreiding beschikbaar gesteld, 

zodat er o.a. wat meer ruimte is voor secretariële en administratieve ondersteuning. 

Wat voor jullie met name van belang is is de afspraak dat Marieke Koster het aanspreekpunt is voor 

zaken waarmee je je normaliter tot de schooldirectie zou willen wenden. Ook beantwoordt zij 

emailberichten die aan de directie zijn gericht, en verzorgt zij rondleidingen voor geïnteresseerde 

nieuwe ouders. 

 

Ik vertrouw erop jullie met deze informatie van dienst te zijn geweest. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Ben Cüsters 

Bestuurder Salomo       


