
 

 

        Hengelo, 01-07-2020   

 

Aan: ouders/verzorgers van de leerlingen van ‘t Genseler 

 

Betreft: diverse zaken 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Gisteren hebben de leerlingen de laatste lesdag van dit schooljaar gehad. Hiermee is een eind 

gekomen aan een bijzonder jaar. Gelukkig kunnen we volgend schooljaar weer op een normale 

manier starten! 

Vandaag en morgen zijn nog vele eindgesprekken gaande. Vrijdagochtend zullen we de school sluiten 

en van de vakantie gaan genieten!  

In deze brief willen we graag uw aandacht voor twee zaken: 

- De medezeggenschapsraad krijgt twee nieuwe ouder-leden.  

Doordat twee ouderleden afscheid hebben genomen waren er vacatures. Gelukkig hebben twee 

ouders aangegeven hierin interesse te hebben. De mensen die afscheid nemen zijn dhr. H Bellert 

en mevr. M Rotman. Beide hebben gedurende langere tijd zitting gehad in de 

medezeggenschapsraad en in die rol bijgedragen aan de ontwikkeling van het beleid op school. 

De school is beide veel dank verschuldigd! De mensen die de vrijgekomen plekken overnemen 

zijn mevr. H. van der Veer en mevr. W. van der Weijden. Fijn dat beide ouders deze 

verantwoordelijkheid op zich willen nemen! Ook binnen de personeelsgeleding vindt een 

wisseling plaats. Mevr. I. Hagedoorn heeft haar plek beschikbaar gesteld. Deze plek wordt 

overgenomen door mevr. K. Kerkhof. Daarmee is de bezetting van de medenzeggenschapsraad 

weer op pijl. 

- De gemeente Hengelo heeft een pilot opgestart waarbij zorg en onderwijs intensiever 

samenwerken. Op de volgende pagina vindt u hier informatie over.  

Daarmee sluit ik deze laatste brief voor dit schooljaar af. Ik wens u namens alle collega’s een heel 

fijne vakantie toe! Doordat we de laatste weken weer op school les hebben kunnen geven voelt het 

goed om nu echt vakantie te hebben. Dat is toch anders dan door corona thuis te moeten zitten.   

We zien de leerlingen graag terug op maandag 24 augustus om het rooster op te halen. Het tijdstip 

hiervan krijgt u van de mentor(en). 

 

Met vriendelijke groet, 

Dave van Zutphen, directeur ‘t Genseler 



 

Start pilot jeugdhulp op school na de zomervakantie 

Misschien heeft u het al gelezen in de krant? Op 7 scholen in Hengelo gaat na de zomervakantie 

gestart worden met een werkwijze waarbij er vanuit school op allerlei gebied hulp geboden kan 

worden. Een aantal momenten in de week komen er vaste gezichten in school die direct hulp kunnen 

bieden aan de kinderen, jongeren en gezinnen. Dit kan bijvoorbeeld gericht zijn op het helpen 

omgaan met conflicten met andere leerlingen of in het gezin thuis. Of het bieden van hulp aan een 

groepje leerlingen die allemaal angstproblemen hebben. 

Ook op onze school gaat deze werkwijze in het nieuwe schooljaar starten. We denken dat het nu niet 

altijd overzichtelijk is vanuit welke hoek, welke hulp geboden wordt. Ook kan de aansluiting tussen 

de hulp op school en de hulp thuis soms nog beter.  

De gemeenten Hof van Twente, Borne en Hengelo hebben gezamenlijk met een aantal 

jeugdhulpaanbieders en de scholen besloten om dit anders te organiseren.   

Vanaf het schooljaar 2020/2021 zal de jeugdhulp zoveel mogelijk vanuit de school worden 

georganiseerd. De school, de gemeente en de jeugdhulp werken nog beter samen voor de 

ondersteuning van uw kind en uw gezin. Maakt u zich zorgen over uw kind, dan kunt u op school uw 

vragen bespreken met hulpverleners. We denken dat de weg om ondersteuning te vragen hierdoor 

ook korter kan worden. En u hoeft minder te zoeken naar de juiste jeugdhulpverleners, want die 

gaan vanuit school werken. Als er al hulp is voor uw kind of uw gezin, zullen we altijd met u 

afstemmen, mocht daar iets in gaan veranderen. 

Na de zomervakantie informeren we u graag opnieuw over wat er precies gaat gebeuren.  

 


