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Beste ouders van de St. Jozefschool,
Hierbij wil ik u laten weten dat ik afscheid neem als directeur van de St. Jozefschool.
Met ingang van l januari 2018 word ik als directeur op basisschool Het Rondeel in Beek benoemd.
Binnen PR08 is mobiliteit van personeel, dus uitwisseling van leerkrachten tussen scholen, iets dat wordt
gestimuleerd. Dit geldt ook voor directeuren. De kans deed zich voor om directeur te worden op Het
Rondeel en ik heb besloten deze uitdaging aan te gaan,
In augustus 2013 ben ik gestart als directeur op de St. Jozefschool en heb hier een fijne bijzondere tijd
mogen meemaken. Ik ben trots op de St. Jozefschool, trots op Azewijn!
Er werkt een heel gemotiveerd team, we hebben fijne, leuke leerlingen en bij de school betrokken
ouders. Er staat een prachtige school waar kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven. Een nieuw concept
dat met veel gedrevenheid en passie is ontworpen en dat met veel bevlogenheid wordt uitgevoerd. Het
was/is een geweldig proces om samen met het team, leerlingen en ouders deze mooie visie te bepalen en
om de basis voor een mooie toekomst van de school te ontwerpen en uit te voeren. Ik heb er vertrouwen
in dat dit met een nieuwe directeur zal worden gecontinueerd.
Ik wil u allen ontzettend bedanken voor een fantastische tijd in Azewijn.
Azewijn is klein, maar de betrokkenheid school/dorp is groots. Dit alles ga ik zeker missen!
Een hartelijke groet,

Marieke Fielt
Directeur

Beste ouders van de St. Jozefschool,
Marieke maakt gebruik van interne mobiliteit binnen PR08. Die nieuwe stap gun ik haar van harte, nadat
ze een aantal jaren samen met u als ouders, kinderen en team een nieuw concept heeft ontwikkeld. Dit
concept wordt breed gedragen en uitgevoerd door het team. Ik heb er vertrouwen in dat het team in
staat is om het concept verder uit te voeren, uiteraard i.s.m. een nieuwe directeur.

Marieke bedank ik voor de inzet en betrokkenheid voor de St. Jozefschool en wens haar op Het Rondeel
veel werkplezier en succes. Ze start m.i.v, l januari op Het Rondeel. Samen met het team en de MR zal
ik in overleg de invulling van de directievacature vormgeven.
De invulling van de vacature zal waarschijnlijk, gezien de tijdsspanne, niet haalbaar zijn voor l januari
2018. We zijn daarom ook op zoek naar een tijdelijke oplossing, waardoor de continuïteit gewaarborgd
blijft en waardoor ontwikkelingen voortgaan. In dat kader kan ik u melden dat het schoolplein uiterlijk
medio 2018 gereed zal zijn.
We zullen u op de hoogte houden over de voortgang in de vervulling van de directievacature.
Met vnsrulelijke groet,
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