Aan alle ouder(s)/verzorger(s) en teamleden
van Bredeschool Merenwijk

Datum:
Ons kenmerk:
Betreft:

24 juni 2021
21.023
Aanstelling nieuwe directeur

Contactpersoon:
Doorkiesnummer:
E-mail:

Marton de Pinth
071 524 76 70
m.de.pinth@prooleiden.nl

Geachte ouder(s)/verzorger(s) en teamleden van Bredeschool Merenwijk,
Ik ben verheugd u mee te kunnen delen dat wij erin geslaagd zijn een nieuwe
directeur te vinden voor Bredeschool Merenwijk.
Het team en de medezeggenschapsraad hebben een positief advies uitgebracht
over de benoeming van Maaike Jongepier. Op de volgende pagina stelt zij zich
voor.
Ik wens Maaike Jongepier veel succes toe in haar nieuwe functie en ben ervan
overtuigd dat zij, samen met de collega’s op de school, de stevige basis waar
Bredeschool Merenwijk over beschikt, het komend jaar succesvol uit zal bouwen.
Met vriendelijke groet,
{{Signer1}}
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Marton de Pinth
Directeur-bestuurder

Maaike Jongepier
Ik stel mij hieronder graag even voor:
Ik ben Maaike Jongepier, woon in Leiden en
ben cultureel antropoloog. Al heel mijn
werkzame leven ben ik bezig met het thema
‘Leren en Ontwikkelen’. Eerst als
internationaal onderwijsadviseur Basic
Education en daarna vooral als management en organisatie adviseur-trainer voor
de business, overheid en ngo’s (nationaal en internationaal). Ik heb gewoond en
gewerkt in Indonesië, Uganda, Pakistan, Londen en Australië. De thema’s waar ik
mij als adviseur en trainer vooral mee bezig hield waren: team coaching,
leiderschapsontwikkeling en verander trajecten. Gedurende 5 jaar was ik
hiernaast tevens part time lector Cultural Dynamics op Hogeschool TIO.
1,5 jaar geleden zocht ik naar een vorm waarbij ik mijn ervaring op het gebied van
leiderschap, team coaching, onderwijsontwikkeling voor kinderen (en
volwassenen) en het vergroten van kansengelijkheid kon combineren. Ik kwam uit
bij de functie van schoolleider in het basisonderwijs. In 2020 ben ik daarom
begonnen met de zij-instroom opleiding Schoolleider Vakbekwaam aan de Marnix
academie in Utrecht. Voor deze opleiding liep ik eerst 4 maanden met veel plezier
stage op de Bredeschool Merenwijk, onder de bezielende leiding van Ger! Mijn
tweede stage is op basisschool de Springplank en wederom een waardevolle
leerervaring. Beide stages hebben mij verrijkt met onderwijskundige kennis en
vaardigheden. Kenmerkend voor mijn stijl van leidinggeven is dat ik de nadruk leg
op: verbinden, onderzoeken (waar zit de ander, wat is zijn of haar perspectief),
kader te geven en daarbinnen verantwoordelijkheid vragen door de ander
eigenaar van zijn eigen ontwikkeling te laten zijn.
Ik kijk ernaar uit om jullie te ontmoeten en om mijn kennis, samen met eerder
opgedane ervaringen in te zetten op de Bredeschool Merenwijk.

