
 

 

  

 

 

 

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van Frits Philips lyceum-mavo 

 

 

 
Datum: 21 januari 2020 

Ons kenmerk: 200121mhk/2.corr/corr.algemeen 

Onderwerp: extra lesvrije dag leerlingen op 4 mei 

 

Geachte ouders/verzorgers, 

 

Zoals ik bij de start van dit schooljaar via een brief aankondigde, bekijken we dit jaar de 

speerpunten van onze school. Nu de fusie enkele jaren achter ons ligt, is het belangrijk 

om te evalueren en te herijken. Is dit nog altijd de richting die we op willen? En bereiken 

we onze doelen met deze middelen? Volgens de CAO voortgezet onderwijs hebben 

docenten recht op extra ontwikkeltijd, bedoeld voor onderwijsontwikkeling, -verbreding 

en -verdieping. We geven die dit schooljaar vorm door het inzetten van een aantal 

ontwikkeldagen. Die ontwikkeldagen gebruiken we om samen te bepalen in welke 

richting onze school zich moet ontwikkelen. 

 

We hebben daarom een eerste ontwikkeldag gehad op 19 november. Die dag zijn we aan 

de slag gegaan met de kernwaarden van onze school. In de volgende fase van dit proces 

organiseren we een markt. We laten aan elkaar zien wat we doen en halen ook inzichten 

van buiten de school. We gebruiken daarvoor de al geplande ontwikkeldag van 16 maart, 

die voor de leerlingen daardoor vrij is.  

 

Bij het verder vormgeven van dit traject merken we dat we een extra ontwikkeldag nodig 

hebben. Een dag dat onze medewerkers, op basis van de informatie die zij op de markt 

hebben opgehaald en met in het achterhoofd de kernwaarden die we gekozen hebben, 

keuzes kunnen gaan maken. We hebben daarom besloten om op 4 mei een extra 

ontwikkeldag te plannen. Die dag is voor de leerlingen vrij, zodat onze medewerkers 

verder kunnen met de richting van onze school. 

 

We kiezen voor 4 mei, omdat die in de planning al wat ongelukkig viel. De twee weken 

daarvoor is de meivakantie, terwijl 5 mei ook een vrije dag is. We denken daarom dat 

deze dag voor de meeste ouders en leerlingen het beste uit zal komen. Door deze extra 

ontwikkeldag komt de onderwijstijd en het lesprogramma niet in gevaar.  

 

Omdat 4 mei kort voor de start van het eindexamen ligt, willen we onze 

examenleerlingen de kans geven om op 4 mei wel naar school te komen. We zullen hen 

daar nog nader over informeren zodra de plannen daarvoor meer vorm krijgen. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

Rob Schuurmans 

Rector Frits Philips lyceum-mavo 


