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Beste ouders en verzorgers,
Tijdens het mooie lustrumfeest dat mede door de inzet van alle kinderen een groot succes
was, werd zowel door de burgemeester en ambassadeur van het Leonardo onderwijs
Dronten, Aat de Jonge, als de bestuursvoorzitter van Codenz, Arjan Baak, stil gestaan bij de
ontwikkelingen van onze Leonardo school in de afgelopen vijf jaar.
Rode draad uit de speech van beide heren was dat in de afgelopen vijf jaar, mede door een
onaflatende inzet van het Leonardo onderwijsteam, een enorme groei is doorgemaakt en dat
de Leonardo-afdeling van Het Kompas in Dronten zich inmiddels prima kan meten met de
beste scholen binnen het bijzonder onderwijs in het algemeen en scholen ten behoeve van
hoogbegaafde kinderen in het bijzonder. Ook werd helder dat er naar de toekomst toe de
nodige ambities zullen worden nagestreefd. Om vrij vertaald de woorden van Aat de Jonge
aan te halen: ….”de pioniersfase is nu voorbij, nu is het tijd om de diverse zaken zo snel
mogelijk verder door te ontwikkelen en nog professioneler vorm te geven”.
In het licht van deze ambities hebben voorafgaand aan het lustrumfeest ook een aantal
gesprekken plaatsgevonden, waar het toenmalige bestuur, Yvonne den Boer en
ondergetekenden bij betrokken waren. Tijdens deze gesprekken stonden de activiteiten van
de Stichting Vrienden van het Leonardo Onderwijs Dronten en de huidige financiële situatie
centraal. Het bestuur bestond uit drie personen: een vertegenwoordiger van Codenz, een
vertegenwoordiger van Landstede en een ouder/verzorger.
De gesprekken hebben ertoe geleid dat is besloten om de bestuurssamenstelling van de
Stichting zodanig te wijzigen dat daarmee ook de schijn van eventuele
belangenverstrengeling wordt weggenomen. De bestuurszetels die werden ingenomen door
niet-ouders/verzorgers zijn afgestaan ten behoeve van ouders wiens kinderen op de
Leonardo school Dronten het onderwijs volgen. Daarmee zal dus het gehele
stichtingsbestuur uit ouders komen te bestaan. De uitdaging om de twee ter beschikking
gekomen posities te gaan invullen hebben wij, zoals op het lustrumfeest is bekend gemaakt,
met enthousiasme aanvaard.
Vanwege het feit dat Jan Hartemink, na jarenlange inzet en betrokkenheid, binnenkort ook
zijn bestuursfunctie zal neerleggen is er nog een vacature in het bestuur. Wanneer u net als
wij meer dan tijd genoeg over heeft (naast uw drukke baan of anders), dan wel gedreven
door een andere reden gezamenlijk met ons richting wil geven aan de activiteiten van de
Stichting, zouden wij u willen vragen om ons daarover te bellen of te mailen. Zie hiervoor de
mobiele nummers en e-mail adressen die onder aan deze brief zijn weergegeven. Gelet op
de samenstelling van het bestuur heeft het onze voorkeur dat deze plaats wordt ingevuld
door een moeder/verzorgster van één van de kinderen.
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Wij hebben ons als doel gesteld om met minimaal dezelfde toewijding als het vorige bestuur
de taken op te pakken waarbij voor de eerstkomende periode (4 maanden) de prioriteiten
liggen bij:
1. Aanpassen en passeren stichtingsakte
2. Overdracht administratie
3. Opstellen bestuursplan
4. Communicatie over financiële verslaglegging naar de ouders
5. Opstellen jaarverslag 2013
Hoewel wij alle ontwikkelingen m.b.t de school op de voet zullen volgen, zullen wij de direct
aan het onderwijs gerelateerde onderwerpen met vertrouwen over laten aan Yvonne den
Boer. Uiteraard zullen naar de toekomst toe ook onderwerpen als de ouderbijdrage en het
structureel verkrijgen van financiële middelen van derden gezamenlijk met u worden
besproken, waarmee de activiteiten van het bestuur terugkeren naar de basis
uitgangspunten van de Stichting zijnde het bevorderen en in stand houden van het Leonardo
onderwijs voor hoogbegaafde kinderen in Dronten en omliggende regio.
In het persbericht van Codenz van 2 juni 2014, bent u geïnformeerd over de aanstaande
naamswijziging van het Leonardo onderwijs te Dronten. Deze naamswijziging is nodig
omwille de beschermde merknaam “Leonardo”. In lijn met deze aanstaande
naamsverandering zullen we ook de naam van de stichting aanpassen.
Tenslotte willen wij graag nog even uw aandacht en actie vragen voor de volgende twee
punten:
1. Om de communicatie met u zo direct mogelijk te kunnen laten verlopen, willen wij
graag kunnen beschikken over uw NAW-gegevens alsmede uw mailadres. De
gegevens die u bij inschrijving aan school ter beschikking heeft gesteld zijn
beschermd vanuit de wet op de privacy. Daarom vragen wij u om onderstaand
formulier in te vullen en dit op school in te (laten) leveren bij de onderwijzer(es) van
uw kind of in te scannen en per mail op te sturen naar:
m.vandijk@brightlight-consulting.com
2. Uit de administratie is ons gebleken dat nog niet van iedere ouder/verzorger de
bijdrage van € 500,00 is ontvangen, mocht deze betaling u mogelijk zijn ontschoten
dan willen wij u graag vragen deze over te maken op het (IBAN) rekeningnummer van
de Stichting NL90RABO0115899758 onder vermelding van “ouderbijdrage 2013/2014
en de naam van uw kind(eren).
Alvast bedankt voor uw medewerking in deze. Wanneer er items zijn die u bij ons onder de
aandacht wil brengen, dan vernemen wij dat uiteraard graag.
Hartelijke groet,

Michiel van Dijk
06- 46026599
m.vandijk@brightlight-consulting.com

Willem Veenstra
06-11083800
w.j.veenstra@online.nl
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Bijlage 1: Antwoordformulier verstrekken contactgegevens
Ik, mevrouw / heer …………………………………………………………………………….,
ouder/verzorger van:
………………………………………………………(naam kind),
………………………………………………………(naam kind),
………………………………………………………(naam kind),
………………………………………………………(naam kind),

groep ………….,
groep ………….,
groep ………….,
groep ………….,

geef hierbij toestemming aan het bestuur van de Stichting Vrienden van het Leonardo
Onderwijs Dronten om mijn persoonsgegevens zoals die zijn opgenomen in het data bestand
van de Leonardo-afdeling van Het Kompas, uitsluitend voor doeleinden gerelateerd aan de
activiteiten van de Stichting Vrienden van Leonardo Onderwijs Dronten, op te nemen in een
daarvoor in te richten database.
Plaats:
Datum:

Handtekening:

………………………………………………
………………………………………………

………………………………………………
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