
 

 
 
 

 

Ter uitnodiging aan: 

 bestuursleden  

 directeuren 

 leden van de commissie van toezicht 
 

Genemuiden, 10 september 2013 

Geachte leden, 

In de afgelopen 2 jaren zijn we onder leiding van prof. dr. J. Hoek en mevrouw drs. 

A.C. Tuller federatiebreed de dialoog aangegaan met als vraagstukken: waar staan 

wij als bestuur en team wat betreft onze levensbeschouwelijke identiteit; wat is onze 

visie hierop en correspondeert deze wel met de statuten en de dagelijkse praktijk in 

de klas? Waar willen we als bestuur en team samen naar toe en op welke wijze willen 

we dit doel bereiken? 

We hebben van verschillende besturen vernomen dat er ook lokaal een vervolg is 

gegeven aan deze bezinningsavonden, op verschillende manieren en onder leiding 

van diverse inleiders.  

Voor de komende identiteitsavond is drs. R. (Rens) Rottier van Driestar Educatief 

uitgenodigd om samen met ons na te denken over het thema “Werken aan de 

identiteit, meer nodig dan ooit?” Aan de hand van de vragen “Waarom? Wat? en 

Hoe?” zal hij dit  thema uitwerken. 

Drs. Rens Rottier, geboren en getogen in Zeeland (Borssele), was achtereenvolgens 

leerkracht aan een basisschool, onderwijsadviseur en directeur van een school voor 

Speciaal Onderwijs. Sinds 1998 is hij werkzaam bij Driestar Educatief, eerst als lid 

van de centrale directie, daarna algemeen directeur en nu voorzitter van het College 

van Bestuur. 

Samen met drs. Dick Both, Alex de Bruijn, Bram ten Harmsel en Willem Poppe heeft 

hij het boek “Onderwijs vraagt leiderschap” geschreven. De heer Dick Both zal 

tijdens de centrale studiedag van de federatie (dinsdag 19 november) een inleiding 

houden vanuit dit boek en zal dit koppelen aan het feedback geven en ontvangen, 

vertaald naar de dagelijks praktijk.  

Bij deze willen we jullie als bestuurslid, lid van de commissie van toezicht  en 

directeur van harte uitnodigen voor deze identiteitsavond. Wij rekenen op jullie 

komst! 

 

Bijlage: agenda 

UITNODIGING 
IDENTITEITSAVOND 

 
Datum:   D.V. woensdag 9 oktober 2013 



 

 

 

IDENTITEITSAVOND 

FEDERATIE VELUWEZOOM EN IJSSELSTREEK 

 

 

Datum : D.V. woensdagavond 9 oktober 2013 

Plaats : d’ Olde Baank; Oude Rijksweg 450 te Rouveen  

Tijd :  20.00 uur t/m 22.00 uur 

 

AGENDA 

 

1. Opening (door de heer J. Smit) 

2. Lezing (drs. Rens Rottier; Driestar Educatief) 

3. Pauze 

4. Bezinning op de identiteitspositie van het eigen bestuur (in groepjes) 

5. Hoe nu verder? 

6. Sluiting (J. van der Poel) 

 

 

Deze uitnodiging wordt verspreid onder de besturen, directiegroep en de 

commissies van toezicht van alle scholen binnen onze federatie.  

Mogen we u allen van harte welkom heten! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Jan van der Poel 

Algemeen directeur 

 


