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Ik ben Els de Boer en werk sinds het einde van de jaren tachtig in 

het onderwijs. Eerst als docent biologie en sinds 2000 als 

leidinggevende. En dat was bij Piter Jelles. In 2010/2011 ben ik 

begonnen als zelfstandig professional.  Voornamelijk als interim 

leidinggevende in verschillende hoedanigheden: directeur van een 

VMBO school, adjunct directeur van een HAVO/VWO school, 

opleidingsmanager binnen het MBO en soms ook als teamleider. 

Vorig jaar heb ik een uitstapje gemaakt naar het basisonderwijs als 

cluster directeur van twee scholen. 

 

Daarnaast verzorg ik trainingen binnen managementteams, secties 

en schoolteams deze trainingen hebben veelal te maken met 

samenwerking en het richting geven binnen deze teams.  

Ook houd ik mij bezig met individuele coach-trajecten. 

 

Ik geniet enorm van mijn werk en heb dan ook heel veel zin om 

binnen de Foorakker , samen met het team, aan de slag te gaan / 

de nieuwe richting vorm te geven.  

Mochten jullie vragen hebben en/of met mij in gesprek willen dan 

hoor ik het graag. Via het volgende emailadres ben ik te bereiken: 

edboer@pj.nl 

 

Ik zal tot aan de zomervakantie aanwezig zijn voor ongeveer 2 

dagen per week. 

Het team heeft een rooster gemaakt waarop elke dag een docent 

beschikbaar is voor onverwachte zaken. Daarnaast zullen Jan de 

Groot en Marion Jorissen als achtervang dienen. 

 

Vriendelijke groet van Els de Boer. 
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17 januari

Donderdag 17 januari hebben de leerlingen les tot 12.15 uur.  

Daarna zijn ze vrij. Dit ivm de ontwikkeling van het LWP. 

 

 

 

 

Profielwerkstuk 24 januari 

Alle leerlingen in het derde jaar zijn dit jaar gestart met het profielwerkstuk(pws).  

Voor een aantal leerlingen gaat dit leiden tot een presentatie en een afronding op 24 januari. 

Daarnaast zouden we ’s avonds een ouderavond organiseren zodat alle derdejaars  

leerlingen hun pws konden presenteren. Helaas is dit aantal leerlingen te weinig om er 

een geschikte ouderavond voor te organiseren. Een aantal leerlingen heeft namelijk  

een no-go gekregen en die zullen dit traject voor een tweede keer moeten afleggen. 

De leerlingen die het wel halen gaan tijdens de les Nederlands op  

donderdagmiddag 24 januari hun profielwerkstuk presenteren en hopelijk een  

dikke voldoende halen. Op een ander moment zullen we voor zowel de tweede-kansers  

als de leerlingen die het in een keer hebben gehaald een ouderavond organiseren  

zodat we een passende afsluiting hebben voor alle profielwerkstukken.  

U krijgt spoedig een tweede datum te horen voor de ouderavond van het profielwerkstuk. 

 

Mariëlle Vos & Peter Visbeek 

 
 
 
 


