
 

                            Samen, voor hún toekomst!  
                                          Openbaar Onderwijs Terschelling 
 

 

 
 

 

 

 

 

Midsland, 29 augustus 2022 

 
Beste ouders/verzorgers en leerlingen, 
 
De heerlijk zonnige zomervakantie is weer voorbij. Vandaag zijn we met het team en de kinderen 
aan het nieuwe schooljaar begonnen. Voor vele kinderen is het wennen en misschien ook wel 
spannend. Ik hoop dat ze vandaag blij thuiskomen en zin hebben in het nieuwe schooljaar! 
 
Tijdens de koffieochtend vanmorgen op school heb ik met een aantal ouders kennis gemaakt.  
In deze informatiebrief probeer ik te schetsen wat jullie wel/niet van mij kunnen verwachten. 
 
Mogelijk weten jullie dat ik directeur/bestuurder ben van het Openbaar Onderwijs Terschelling, 
dus van de drie basisscholen en het voortgezet onderwijs. Ik werkte tot heden vanuit mijn 
kantoor op  ’t Schylger Jouw, maar met ingang van het schooljaar 2022/2023  ga ik werken op 
mijn kantoor op het Hunnighouwersgat. In principe werk ik op dinsdag, woensdag en donderdag 
op het Hunnighouwersgat. De overige twee dagen werk ik op het VO of besteed ik aan 
netwerkbijeenkomsten. 
 
Ik ben in principe dagelijks van maandag tot en met vrijdag via de mail of telefoon te bereiken. 
’s Morgens probeer ik of een van de leerkrachten de kinderen op school te ontvangen. Dus als je 
vragen hebt, stel ze gerust! 
 
Jullie mogen van mij verwachten dat ik me primair richt op de ondersteuning en begeleiding van 
het schoolteam, zodat zij zo goed mogelijk les kunnen geven. Immers, als wij een deskundig en 
volledig schoolteam hebben, komt dat ten goede aan het onderwijs voor de kinderen! 
 
Woensdag a.s. is de Boschplaatexcursie. We hebben afgesproken dat de kinderen, waarvan de 
ouder(s) hun andere kind naar de Boschplaat brengen om 7.45 uur van harte welkom zijn op 
school.  
 
Binnenkort heb ik een vergadering met de Ouderraad om te horen wat voor ouders dit 
schooljaar belangrijk is. Als jullie een afspraak met mij willen maken, dan kan dat middels een 
mail aan  j.docter@schylgerjouw.nl . 
 
Ik hoop dat we een fijn en plezierig schooljaar hebben! 
 
Vriendelijke groeten, 
Jannie Docter, directeur/bestuurder Openbaar Onderwijs Terschelling 
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