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Datalijst
1 t/m 5 oktober
3 oktober
16 oktober
17 oktober
22 t/m 26 oktober

week van de oudergesprekken
start Kinderboekenweek
zakelijke ouderavond
oud papier
herfstvakantie

EVEN VOORSTELLEN…
Vanaf 3 september ben ik officieel begonnen als de nieuwe directeur van De Schuthoek.
Meester Rob heeft een mooie school nagelaten aan mij, waar ik me heel welkom voel bij
zowel de kinderen, collega’s, maar zeker ook de ouders die ik al heb gesproken!
Na 14 jaren gewerkt te hebben in de regio Coevorden / Hardenberg was het voor mij tijd
om een nieuwe baan te zoeken en na de sollicitatierondes werd ik dus uiteindelijk
benoemd. Als oud-Hoogevener ken ik De Schuthoek al en ook onze dochter Sophie heeft
de eerste vier jaren van haar schoolloopbaan op De Schuthoek gezeten.
Ik heb een mooie school aangetroffen waarbij openheid, goed onderwijs en een goede
sfeer belangrijke uitgangspunten zijn. Ook de in nieuw geformuleerde visie met de vijf
pijlers kan ik me heel goed vinden. We hebben een prachtige basis om de school verder
uit te bouwen in kwaliteit en kwantiteit.
Ik heb naast de kinderen en collega’s al met veel ouders gesproken en ook ben ik
inmiddels aanwezig geweest bij de MR en OR van onze school. Ouders zijn belangrijk
voor school als het gaat om de ambassadeursfunctie die u heeft om positief over De
Schuthoek te praten. Heeft u op- en of aanmerkingen, dan verneem ik dat graag! Mijn
deur staat in principe open en als deze even is gesloten heb ik een gesprek. Ook zal in
mijn gezicht regelmatig laten zien op de locatie Erflanden. Er zal daar een kantoor
worden ingericht om daar ook de nodige aandacht aan de kinderen, collega’s en ouders
te besteden.
Ik hoop op een heel fijne tijd op De Schuthoek!
Meester Wout Eshuis.

CROMEBOOKS
Dat ook de Schuthoek met haar tijd meegaat bewijzen we o.a. door vanaf dit
schoolseizoen te werken met chromebooks. Dit zijn eigenlijk kleine laptops die ieder
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kind heeft vanaf groep 4. We komen hiermee tegemoet aan de moderne tijd. Er kan
directe feedback worden gegeven door de leerkrachten op het werk van de kinderen. Dat
hoeft niet meer een dag later wanneer eindelijk alles is nagekeken, maar kan nu in
dezelfde les die wordt gegeven. We lopen op dit gebied voorop met de verdere
digitalisering van het (basis) onderwijs. U zult er ongetwijfeld thuis al over gehoord
hebben, maar u zult er vast ook nog nader mee kennismaken.
SCHUTHOEK EN PR
De nieuwe missie en visie van onze school is in de maanden voor de zomervakantie door
het team zorgvuldig geformuleerd. Op de banners bij de ingang van de school staat het
ook nog eens groot aangegeven. De komende jaren gaan we werken aan de 21 ste eeuwse
vaardigheden, vakspecialismen, ondernemen, cultuur en sport. We gaan de
eerstvolgende studiedag de visie handen en voeten geven zodat het ook een concrete en
praktische invulling gaat krijgen. Wordt vervolgd!
AFSCHEID MEESTER ROB
Na ruim 20 jaren de directeur van De Schuthoek te zijn geweest heeft meester Rob
vandaag afscheid van zijn school genomen. Het is natuurlijk altijd lastig, maar we kijken
terug op een fijne tijd waarin de Schuthoek zich heeft ontwikkeld tot de school wat het
nu is. De grootste openbare school van de gemeente Hoogeveen met twee locaties, een
enthousiast onderwijsteam en een sterke ouderparticipatie. Rob kan terugkijken op een
mooie tijd, maar nu is de tijd aangebroken dat hij kan gaan genieten van heel andere
dingen, waaronder zijn kleinzoon.
We hebben als team, samen met de kinderen, op een leuke en mooie wijze afscheid
kunnen nemen en kijken terug op een zeer geslaagde dag met behulp wederom van vele
ouders!! Dank daarvoor!
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