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From:                                 Strijker, A
Sent:                                  20 Sep 2018 08:52:35 +0000
To:                                      Jur Botter;Henk Lelieveld;Irene Out - Schipper;Conny Laan
Subject:                             Herstructurering VMBO scholen Haarlem Noord
Attachments:                   Rapportage Herstructurering VMBO Haarlem Noord.pdf, Bijlageboek bij 
rapportage Herstructurering VMBO Haarlem Noord.pdf, Adviesaanvraag vmbo Haarlem-Noord.pdf

Beste Jur, Conny, Henk, Irene
 
Hierbij de adviesaanvraag aan de Medezeggenschap alsmede de stukken daarbij met betrekking tot de 
herstructurering van het vmbo in Haarlem Noord. We hebben daarover regelmatig gesproken en dit ook 
in de Raadscommissie aangekondigd met de afspraak hen op de hoogte te houden.
 
Er wordt geprobeerd een afspraak te maken, ook om de communicatie en het infomeren van de 
commissie nader af te spreken.
 
Met vriendelijke groet,
 
Albert Strijker 
Voorzitter College van Bestuur
Dunamare Onderwijsgroep
 
 

Bezoekadres: Diakenhuisweg 5, 2033 AP Haarlem
Postadres: Postbus 4470, 2003 EL Haarlem
Tel nummer: 023-5303654
E-mail: a.strijker@dunamare.nl  
Website: www.dunamare.nl

is printen van deze e-mail echt nodig?
 
De informatie uit deze e-mail (en eventuele bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n), gebruik door anderen is niet toegestaan. 
De informatie kan vertrouwelijk van aard zijn en onder een geheimhoudingsplicht vallen. Indien deze e-mail niet voor u bestemd is, wordt u 
verzocht de afzender daarvan op de hoogte te stellen en deze e-mail te vernietigen. 
 
The information in this e-mail (and any attachments) is intended exclusively for the addressee(s). Any use by a party other than the addressee(s) 
is prohibited. The information may be confidential in nature and fall under a duty of nondisclosure. If you are not the addressee, please notify 
the sender and delete this e-mail.

Disclaimer
De informatie uit deze e-mail (en eventuele bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde(n), gebruik door anderen is niet toegestaan. De informatie kan vertrouwelijk van 
aard zijn en onder een geheimhoudingsplicht vallen. Indien deze e-mail niet voor u bestemd is, 
wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te stellen en deze e-mail te vernietigen. 
Gebruik van de informatie in dit bericht, onder meer de openbaarmaking, vermenigvuldiging, 
verspreiding en/of verstrekking daarvan aan derden is zonder voorafgaande toestemming van 
Dunamare Onderwijsgroep niet toegestaan. Voor meer informatie met betrekking tot het 
Dunamare privacybeleid, verwijzen we u naar onze webpagina 'www.dunamare.nl'. 

The information in this e-mail (and any attachments) is intended exclusively for the addressee(s). 
Any use by a party other than the addressee(s) is prohibited. The information may be confidential 
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in nature and fall under a duty of nondisclosure. If you are not the addressee, please notify the 
sender and delete this e-mail. Use of the information in this message, including the publication, 
multiplication, distribution and / or provision thereof to third parties is not permitted without 
prior permission from Dunamare Education Group. For more information regarding the 
Dunamare privacy policy, please refer to our website 'www.dunamare.nl'. 


