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Beste collega’s,
Op maandag 28 augustus zijn we met een groot
aantal collega’s het nieuwe schooljaar gestart met
een gezamenlijk ontbijt. Fijn om iedereen weer
uitgerust en bruin te mogen begroeten.
Ik wens je een heel fijn, ontspannen en inspirerend
schooljaar toe. Dat je veel energie mag halen uit de
leerlingen en dat het je weer opnieuw lukt om de
leerling op die plek te krijgen die hij/zij verdient.

Nogmaals een heel fijn schooljaar 2017-2018
gewenst voor iedereen, ga ervoor!
Ank Wijnands

WIS Collect

Leerlingen die in een kwetsbare leeftijd zitten,
beïnvloedbaar zijn, op zoek naar een eigen identiteit
en die we voorbereiden op vervolgonderwijs
waarmee ze succesvol een maatschappelijke positie
gaan innemen. Gelukkig is in ons onderwijs elke dag
anders en dat maakt ons beroep ook zo mooi.

Met ingang van dit schooljaar maken we binnen
BcPL gebruik van WIS Collect voor de facturatie van
de schoolkosten aan ouders. Met WIS Collect wordt
het voor ouders gemakkelijker om te betalen. Ze
ontvangen vanuit WIS Collect een e-mail van school.
Via deze e-mail kunnen ouders rechtstreeks met
onder andere iDEAL de rekening betalen en ze
bepalen zelf wanneer en hoe ze betalen. Het is
daarom van belang dat het juiste e-mailadres van de
ouder/verzorger in Somtoday bekend is.

Wij zijn succesvol in onze opdracht, maar met
sommige leerlingen gaan de dingen anders dan
voorzien.

Op de sites van de locaties onder het kopje oudersouderbijdrage staat voor de ouders alle info over de
ouderbijdrage en schoolnota.

De leerlingen zijn voor ons allen de reden waarom
wij het beroep hebben gekozen wat wij hebben.

Zo hebben wij aan het einde van de vakantie het
bericht gekregen dat Damian Westerdorp
tweedejaars leerling van de locatie Holz, 14 jaar oud,
plotseling en onverwacht is overleden.
Ik wens iedereen die Damian van dichtbij gekend
heeft heel veel sterkte met dit onverwachte verlies.
Ik wens ook al onze nieuwe collega’s heel veel
werkplezier toe in een van onze scholen binnen BCPL
of de Nieuwe Thermen. Ik hoop dat je je snel thuis
voelt. Bedenk dat je juist van die ene moeilijke
leerling of klas het meeste kan leren! En bij vragen
zoek vooral je collega’s op.

