Beste directies en intern begeleiders,
Hierbij informeer ik jullie over de aanstaande pensionering van Chruf van Kempen. De laatste
werkdag van Chruf zal zijn op dinsdag 16 april. Voor een belangrijk deel van de
werkzaamheden hebben we een opvolger gevonden. De poortwachterfunctie dyslexie en de
ambulante begeleiding van scholen bij het taal- en leesonderwijs worden overgenomen door
Jaap Schilder.
Jaap is een bekende binnen het SWV en wordt momenteel voor drie dagen per week vanuit
SKOV gedetacheerd naar het SWV in de rol van ambulant begeleider voor de Volendamse
scholen. Vanaf 1 augustus 2019 komt Jaap in dienst bij het SWV.
Jaap blijft zijn ‘oude’ werkzaamheden als ambulant begeleider voortzetten in het Volendamse.
Vanaf 16 april zal Jaap contactpersoon worden voor de poortwachterfunctie dyslexie en de
ambulante begeleiding van scholen bij het taal- en leesonderwijs.
Om de schat aan kennis op het gebied van taal- en leesonderwijs niet verloren te laten gaan,
zal Chruf na zijn pensionering voor een dagdeel per week in dienst blijven bij het SWV. Op deze
manier zorgen we voor een soepele overdracht van werkzaamheden.
Het is de nadrukkelijke wens van Chruf om zijn afscheid in kleine kring te vieren. Aan het eind
van zijn laatste werkdag sluiten we een prachtige carrière af met een feestelijk diner met alle
medewerkers van het SWV.
We kunnen ons voorstellen dat jullie het afscheid van Chruf niet ongemerkt voorbij willen laten
gaan. Natuurlijk is er de komende weken de gelegenheid om persoonlijk aandacht te geven aan
het naderende afscheid. Ook is het mogelijk om attenties of kaarten te sturen naar het SWV.
Wij zorgen er dan voor dat ze goed terecht komen.
Vertrouwende jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Dirk Olsthoorn
directeur
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