
 

 

  

 

 
 

 

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

 
 
Datum :  9 oktober 2020 

Ons kenmerk : 201009/mhk/2.CORR/klankbordgroepen 

Onderwerp :  klankbordgroepen 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

We vinden het belangrijk dat de ouders van onze leerlingen betrokken zijn bij ons 

onderwijs. Natuurlijk als het gaat om het welbevinden van uw kind, onze leerling, maar 

ook op een ander niveau: door als klankbord te dienen voor onze school, om zo samen 

met onze medewerkers het onderwijs op onze school beter te maken. 

  

Binnen onze school wordt met zes klankbordgroepen gewerkt: één klankbordgroep per 

afdeling (brugklas, mavo, onderbouw havo, bovenbouw havo, onderbouw vwo, 

bovenbouw vwo). De klankbordgroepen overleggen een aantal keren per jaar met de 

leerlingcoördinator over het reilen en zeilen binnen de afdeling, over onderwerpen die 

samenhangen met onderwijs, organisatie en communicatie. In de klankbordgroepen 

worden geen individuele leerlingen en docenten besproken. Evenmin is de 

klankbordgroep bedoeld voor acute problemen. De eerste klankbordavond vindt dit jaar 

plaats op 11 november. 

 

Op de informatieavond aan het begin van het schooljaar is gevraagd welke ouders op 

een positief-kritische manier met ons mee willen denken in een klankbordgroep. Een 

aantal ouders heeft zich daarvoor opgegeven. Voor de meeste klankbordgroepen kunnen 

wij nog ouders gebruiken. 

  

We willen u vragen te overwegen om alsnog deel te nemen aan één van onze 

klankbordgroepen. Mocht u daartoe bereid zijn, dan kunt u een e-mail sturen aan de 

leerlingcoördinator van de afdeling van uw kind, te weten: 

 

 Brugklas: de heer Yob van der Woude (wou@fritsphilips.eu) 

 Mavo: de heer Erik van Dijk (dyk@fritsphilips.eu) en de heer Tommy van 

Loosdrecht (lot@fritsphilips.eu)  

 Havo onderbouw: mevrouw Sandra Hendrikx (hen@fritsphilips.eu)  

 Havo bovenbouw: de heer Sander Janssen (jss@fritsphilips.eu)  

 vwo onderbouw: de heer Robin Hurkmans (hma@fritsphilips.eu)  

 vwo bovenbouw: mevrouw Darlyse Comenencia (com@fritsphilips.eu) 

 

We hopen op voldoende ouders om met elkaar een goed gesprek over onze school te 

kunnen voeren. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

Rob Schuurmans 

Rector 



 

 

 


