
24	december. - 	 start	kerstvakantie
03	januari - 	 persconferentie	kabinet
10	januari 	-	 	 start	online/onsite	lessen
17	januari 	-	 	 livestream	voorlichting	daltononderwijs
18	januari - 	 livestream	voorlichting	tto	&	theater
21	januari 	- 	 livestream	Open	Dag	
21	t/m	31	januari 	- 	 aanmelding	auditie	theaterklas
21	t/m	31	januari 	- 	 aanmelding	intake	tto
02	februari - 	 tto	intaketoets
05	t/m	06	februari - 	 auditie	theaterklas
12	t/m	25	februari - 	 eerste	aanmeldingsperiode
16	februari - 	 interactieve	ouderavond
28	feb	t/m	04	maart - 	 voorjaarsvakantie
	 	 	 																																							
Jaarplanning	2021	-	2022 	 	 	

Door	de	videoclip	te	bekijken,	draagt	u	ook	bij	aan	dit	goede
doel.	Voor	iedere	view	(hele	videoclip!)	doneert	Dalton	Den
Haag	50	cent	aan	Rocking	Up	X-mas	Den	Haag,	met	een
maximum	van	1000	euro.
Het	is	daarnaast	uiteraard	ook	mogelijk	een	eigen	(extra)
donatie	te	doen	aan	Rocking	Up	X-mas	Den	Haag	via	hun
website	onder	vermelding	van	‘Donatie	kerstactie	Dalton	Den
Haag’.

U	ontvangt	deze	nieuwsbrief	omdat	uw	zoon/dochter	leerling	is
op	Dalton	Den	Haag	of	u	bent	werkzaam	op	Dalton	Den	Haag.

Bekijk	de	webversie

December	2021

Beste	allemaal,
	
Vaak	zeggen	leerlingen	dat	ze	liever	een	filmpje	kijken	dan	een	tekst	lezen.
In	plaats	van	een	geschreven	kerstboodschap	in	dit	voorwoord,	heb	ik	dus	een	kerstboodschap
ingesproken	voor	de	leerlingen.Tsja,	het	filmpje	is	net	iets	te	lang	geworden	en	ik	had	natuurlijk
ook	liever	een	autocue	gebruikt.	Maar	ach,	dat	is	voor	de	volgende	keer.
Maar	zo	professioneel	als	de	meiden	van	2E	het	hebben	aangepakt,	dat	lukt	mij	echt	niet.	Wat
een	geweldig	leuke,	kerstclip	is	dat	geworden,	zeg.
Sorcha,	Loes,	Keira,	Thérèse		en	alle	lof	voor	jullie	creativiteit,	lef	en	doorzettingsvermogen.
	
“It’s	Christmas,	the	happiest	time	of	the	year”
	
Namens	alle	medewerkers	wensen	we	alle	Daltonouders	en	-leerlingen	een	gezonde	en
gezellige	kerstvakantie!
Tot	in	’22!

Katrien	van	de	Gevel
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Kerstnummer	steunt	goede	doel
Sorcha	Hogan,	Keira	de	Jonge,	Thérèse	Pater	en	Loes	Vermolen,	vier	leerlingen	uit	2E,	hebben
voor	een	opdracht	bij	het	vak	muziek	een	eigen	nummer	geschreven.	Het	werd	het
kerstnummer	‘It’s	Christmas’	en	muziekdocent	Frank	van	der	Duin	was	direct	zo	onder	de	indruk
dat	hij	een	YouTube-hit	voorspelde.	Met	hulp	van	ons	techniekteam	onder	leiding	van	docent
biologie	Remco	Stuster	werd	een	heuse	videoclip	bij	hun	kersthit	bedacht	en	opgenomen.	Het
resultaat	is	verbluffend	en	zal	zeker	op	ieders	gezicht	een	glimlach	toveren.	U	zult	zien	dat	de
melodie	in	uw	hoofd	blijft	hangen:	op	school	neuriën	inmiddels	veel	collega’s	het	liedje.
Misschien	komt	de	voorspelling	van	de	muziekdocent	wel	uit…	oordeelt	u	zelf!
De	première	van	het	kerstnummer	‘It’s	Christmas’	was	tijdens	de	online	Dalton	kerstquiz	op	de
laatste	schooldag	voor	de	kerstvakantie.
	

We	hebben	de	release	van	het	kerstnummer	gekoppeld	aan	een	goed	doel:	Rocking	Up	X-mas.
Rocking	Up	X-mas	zorgt	elk	jaar	rond	Kerst	dat	vele	gezinnen	worden	verrast	met	een	luxe
kerstpakket.	Deze	gezinnen	maken	een	moeilijke	periode	door	en	zijn	veelal	afhankelijk	van	de
voedselbank.	In	Den	Haag	lukt	het	om	dit	jaar	200	gezinnen	te	verrassen.	Rocking	Up	X-mas
wil	deze	gezinnen	laten	weten	dat	ze	er	niet	alleen	voor	staan	en	ze	voor	even	hun	zorgen
kunnen	vergeten	en	kerst	vieren	zoals	het	bedoeld	is.	Het	pakket	bestaat	uit	ingrediënten	voor
een	kerstontbijt,	een	driegangendiner	en	voor	ieder	kind	uit	het	gezin	een	cadeautje	voor	onder
de	boom.	De	pakketten	worden	door	vrijwilligers	samengesteld	en	bezorgd	met	een	boodschap
dat	dit	van	een	anonieme	gever	is	die	hen	een	fijne	kerst	wenst	en	hoopt,	dat	de	ontvanger	ooit
in	de	gelegenheid	is	hetzelfde	voor	een	ander	te	doen.
	

	''Geluk	is	mooier	als	je	het	deelt''
													
																																																																																																																								Rocking	Up	X-Mas													

	

Personeel
Met	de	start	van	de	kerstvakantie	nemen	we	afscheid	van	een	aantal	collega’s.	Na	een	lange
carrière	op	de	Dalton	nemen	we	allereerst	afscheid	van	mevrouw	Brocx	van	de	administratie.
Ook	mevrouw		Fritzsche	van	de	administratie	stopt	na	de	kerstvakantie.	
Eind	oktober	is	mevrouw	Bhawan	gestart	als	docent	aardrijkskunde.
Mevrouw	Arends	en	mevrouw	Luca	zullen	een	aantal	van	hun	eigen	klassen	weer	terugnemen.
Dat	betekent	dat	we	afscheid	nemen	van	mevrouw	Bakker.
De	heer	Krul	heeft	een	andere	baan	gevonden.	Op	1	maart	start	de	heer	Van	Sas	als	nieuwe
wiskundedocent.	In	de	periode	tussen	de	kerst-	en	voorjaarsvakantie	worden	de	klassen	van	de
heer	Krul	opgevangen	door	collega’s	uit	de	sectie.	De	klassen	worden	hier	apart	over
geïnformeerd.
We	wensen	de	afscheidnemers	veel	succes	met	de	nieuwe	baan	of	veel	plezier	en	rust	tijdens
hun	welverdiende	pensioen.	
	

	

Berichten	uit	de	onderbouw
Ondanks	de	coronamaatregelen	kon	er	gelukkig	toch	nog	een	aantal	activiteiten	doorgaan.
Even	een	kleine	greep	hieruit	voor	de	klassen	1	t/m	3:

	
Kinderrechtendebat	gewonnen	door	het	brugklasteam
Het	brugklasteam	van	debaters	heeft	op	19	november	de	online	variant	van	het
kinderrechtendebat	gewonnen.	Net	als	vorig	jaar	had	het	team	de	beste	pitch	waarin	het	team
bepleitte	waarom	en	hoe	kinderrechten	het	beste	in	het	onderwijs	aan	bod	zouden	kunnen
komen.
Drie	van	de	zes	brugklassen	zijn	naar	het	Kunstmuseum	in	Den	Haag	geweest	voor	de
tentoonstelling	Wonderkamers.	Zodra	het	weer	kan,	zullen	de	andere	drie	brugklassen	ook
gaan.	Verderop	in	deze	nieuwsbrief	kunt	u	meer	lezen	over	de	inhoud	van	deze	tentoonstelling.
	
	

Romein	in	klas	2V1	en	2ET
De	Romeinse	legeraanvoerder	Cordvs	bezocht	in	vol	ornaat	de	lessen	Latijn	van	2V1	en	2ET.
Op	de	foto	zie	je	hem	het	verschil	uitleggen	tussen	de	helm	van	een	legionair	en	de	helm	van
een	gladiator	die	in	de	arena	moest	vechten.	Ook	de	effectiviteit	van	een	maliënkolder	werd	in
praktijk	getest.	De	leerlingen	krijgen	zo	een	beeld	van	hoe	het	er	in	die	tijd	aan	toeging.
	
	

	

Sinterklaasviering	in	3T	(en	veel	andere	onderbouwklassen)
Woensdag	8	december	zat	Sint	te	denken,	wat	zou	hij	3T	schenken?	Gelukkig	had	3T	zelf
lootjes	getrokken	en	hoefde	de	sint	alleen	maar	lijstjes	te	bekijken	voor	alle	cadeautjes.	De
leerlingen	van	3T	en	de	andere	onderbouwklassen	die	sinterklaas	wilden	vieren,	hebben	enorm
hun	best	gedaan	op	hele	mooie	gedichten	en	wij	waren	blij	dat	dit	weer	kon	met	elkaar!
	
	

	

De	vrijwillige	ouderbijdrage
Aan	het	begin	van	ieder	schooljaar	ontvangt	u	een	mail	waarin	gevraagd	wordt	te	reageren	op
de	'keuzefactuur	vrijwillige	ouderbijdrage'.	U	kunt	aangeven	of	u	deze	bijdrage	wilt	voldoen	of
dat	u	afziet	van	de	betaling	van	de	algemene	ouderbijdrage.	Uw	reactie	is	belangrijk,	aangezien
we	aan	de	hand	van	de	reacties	kunnen	bepalen	welke	extra	activiteiten	we	kunnen	aanbieden.
Laten	we	vooropstellen	dat	we	nooit	leerlingen	uitsluiten	van	activiteiten	die	uit	de
ouderbijdragen	worden	gefinancierd.	Belangrijk	is	wel	dat	we	deze	extra’s	alleen	kunnen	blijven
bieden	aan	alle	leerlingen,	op	basis	van	de	ouderbijdragen	(ook	al	draagt	die	een	vrijwillig
karakter).
Totale	inkomsten	uit	de	ouderbijdragen	zijn	op	dit	moment	€	70.000	(i.p.v.	de	begrote		€
110.000)	Mocht	u	nog	niet	gereageerd	hebben,	dan	doen	we	hierbij	het	vriendelijke	verzoek	dat
alsnog	te	doen	in	WIS	Collect.	Laat	het	weten	als	dat	niet	lukt	(mail
naar	ouderbijdrage@daltondenhaag.nl).	Mocht	het	bedrag	echt	te	hoog	zijn,	dan	kunt	u	het
bedrag	aanpassen.
	
Tot	slot
Wij	gaan	ervanuit	dat	uw	kind	af	en	toe	thuiskomt	met	enthousiaste	verhalen	over	de
verschillende	activiteiten,	bijvoorbeeld	over	het	bezoek	van	de	brugklassen	aan	de
Wonderkamers	of	bijzondere	sportactiviteiten	(zie	hieronder	de	verslagen).
	

Sportactiviteiten
In	het	examenjaar	krijgen	de	leerlingen	sportoriëntatie	aangeboden	tijdens	de	lessen	LO.	Ze
krijgen	tijdens	deze	uren	de	kans	om	kennis	te	maken	met	sporten	die	niet	tijdens	de	normale
gymlessen	worden	aangeboden.	Dit	met	als	doel	om	nieuwe	sporten	te	ervaren,	waardoor	we
de	leerlingen	proberen	te	stimuleren	een	leven	lang	te	bewegen.	Deze	sporten	worden	vaak
buiten	de	school	op	diverse	locaties	gegeven.	Zo	gaan	we	naar	de	Uithof	om	te	schaatsen,
skiën	en	te	klimmen.	Verder	bieden	wij	nog	sporten	aan	zoals	boksen,	yoga,	surfen,
skateboarden,	schaatsen,	freerunnen,	fitness	en	squash.	Leerlingen	nemen	vaak	met	veel
enthousiasme	deel	aan	de	lessen.	
	

Museumbezoeken	aan	de	Wonderkamers
Met	de	afdeling	kunst	(tekenen	en	handvaardigheid)	zijn	we	een	serie	museumbezoeken
gestart.	Het	idee	was	er	al	maar	corona	gooide	roet	in	het	eten.	Leerlingen	van	de	onderbouw
zouden	op	een	fijne	manier	kennis	kunnen	maken	met	kunst.	Den	Haag	heeft	veel	te	bieden	en
veel	culturele	activiteiten	zijn	daardoor	voor	onze	school	zeer	makkelijk	te	bereiken.	Het
Kunstmuseum	in	Den	Haag	biedt	de	Wonderkamers	en	Beelden	aan	Zee	biedt	hoofdzakelijk	de
ruimtelijke	variant	van	de	kunst.	
In	september	zijn	we	van	start	gegaan	met	het	bezoeken	van	het	Kunstmuseum	voor	de
brugklassen.	We	hebben	op	een	aantal	woensdagmiddagen	de	Wonderkamers	bezocht.	In
deze	interactieve	tentoonstelling	worden	leerlingen	op	allerlei	manieren	uit	gedaagd	om	naar
kunst	te	kijken.		
In	Wonderkamers	spelen	de	leerlingen	in	tweetallen	een	museumgame	die	een	bijzondere	mix
van	digitale	en	hands-on	opdrachten	bevat.	Alle	benodigde	spelaanwijzingen	krijgen	de
leerlingen	via	een	tablet
	
Leerlingen	komen	langs	diverse	kunstkamers	waar	ze	naar	toe	worden	geleid	met	behulp
van	het	tablet.	Mode,	design,	interieur,	het	atelier	van	de	kunstenaar,	kunst	en	handel	het	is
allemaal	te	zien	in	deze	kamers.	In	elke	kamer	is	de	leerling	aan	zet,	welk	prijskaartje	hangt	er
aan	een	kunstwerk	of	ze	staan	op	de	catwalk,	bij	Mondriaan	maakt	de	leerling	een	dansje	op	de
Boogie	Woogie.	Tot	slot	richten	de	leerlingen	een	eigen	Wonderkamer	in	met	de	door	hun	zelf
verdiende	punten.
	
We	willen	dat	het	kijken	naar	professionele	kunst	buiten	de	school	en	het	bespreken	van
kunst	zich	ook	in	de	tweede	klas	voortzet.	Daarbij	zien	wij	mogelijkheden	in	het	Museum
Beelden	aan	Zee.	Het	is	goed	bereikbaar	en	de	leerlingen	ontdekken	zo	een	fantastische
wereld	waar	ze	zelden	komen.	
Voorlopig	zijn	we	helaas	weer	genoodzaakt	te	wachten	tot	we	toestemming	krijgen	om	naar	het
museum	te	kunnen.	

	

	

Bericht	uit	de	bovenbouw
Een	jaar	geleden	sloten	de	scholen	vlak	voor	kerst	hun	deuren,	midden	in	de	toetsweek	van	de
bovenbouw.	De	vrees	dat	het	scenario	zich	dit	jaar	zou	herhalen,	bleek	onnodig.	Hoe	fijn	is	het
dat	alle	leerlingen	deze	tweede	periode	‘gewoon’	kunnen	afsluiten	met	een	toets/schoolexamen
op	school.	Dat	‘gewoon’	eigenlijk	heel	fijn	is,	hebben	leerlingen	en	docenten	juist	in	deze
periode	ervaren:	een	lesuur	van	zestig	minuten,	daltonuren,	taken,	huiswerk,	te	laat	komen,
inhalen…	Dit	komt	de	rust,	één	van	de	voorwaarden	om	tot	prestaties	te	komen,	ten	goede.
Tegelijk	was	niet	alles	hetzelfde:	alle	leerlingen	hebben	gebruik	kunnen	maken	van
maatwerkuren	in	de	middag.	Deze	worden	door	leerlingen	en	docenten	als	succesvol	ervaren,
vandaar	dat	we	daar	ook	tot	aan	de	voorjaarsvakantie	mee	doorgaan.
Wat	2022	voor	ons	in	petto	heeft,	is	de	vraag.	Goed	onderwijs	is	de	basis,	maar	mag	er	meer?
Kunnen	we	bijvoorbeeld	op	reis	met	5	vwo	en	4	havo?	We	streven	er	in	ieder	geval	wel	naar.
De	leerlingen	van	5	havo	en	6	vwo	gaan	op	voor	hun	diploma.	De	verwachting	is	dat	het
Centraal	Examen	door	zal	gaan.	Aangezien	de	kandidaten	geen	normale	schooltijd	hebben
gehad	is	er	nu	reeds	een	aanpassing	aangekondigd.	De	kandidaten	krijgen	dit	schooljaar
zonodig	een	extra	herkansing	en	de	mogelijkheid	hun	examens	te	spreiden	over	drie	tijdvakken.
We	houden	u	verder	op	de	hoogte.
	

	

Uw	mening	over	de	Dalton
Wat	is	uw	mening	over	Dalton	Den	Haag?
Ook	dit	jaar	voert	VO	Haaglanden	een	grote	tevredenheidspeiling	uit	onder	alle	medewerkers,
ouders	en	leerlingen.	Indien	u	de	enquête	nog	niet	heeft	ingevuld,	klik	hier	om	dit	alsnog	te
doen.	U	heeft	nog	tot	28	december	de	mogelijkheid	en	wij	stellen	uw	mening	erg	op	prijs.
		

	

Leerlingenraad
De	Leerlingenraad	is	dit	jaar	weer	volop	in	beweging.	Op	het	moment	zijn	we	een	groep	van	10
leerlingen	uit	verschillende	jaarlagen.	Nu	zijn	we	druk	bezig	om	onze	groep	uit	te	breiden	en
geven	we	daarom	korte	presentaties	over	de	leerlingenraad	aan	de	brugklassen.	Daarnaast
hebben	we	dit	jaar	al	veel	gesproken	over	het	nieuwe	rooster,	de	planagenda	en	het	NPO.	We
delen	onze	mening	aan	de	schoolleiding	maar	ook	zijn	we	bezig	met	nieuwe	ideeën.	Zo	zet
Jade	Bouwense	(3E)	zich	in	voor	betere	voorlichting	over	de	lgbt-community	en	zijn	er
meerdere	leerlingen	bezig	om	het	Leerlingenstatuut	te	vernieuwen.	Kortom,	we	zijn	vol
enthousiasme	van	start	gegaan!	

Sophie	van	Duuren
Voorzitter	Leerlingenraad

	

Chapeau	pour	tous	les	étudiants	DELF
Op	de	Dalton	kunnen	leerlingen	uit	het	derde	leerjaar	voor	het	vak	Frans	het
verdiepingsprogramma	DELF	volgen.	DELF	staat	voor	Diplôme	d’études	en	langue	française.
Half	november	was	het	eindelijk	zover:	de	leerlingen	die	afgelopen	schooljaar	in	het	derde
leerjaar	DELF	hebben	gevolgd,	kregen	hun	diploma	uitgereikt!	In	ongeveer	tien	lessen	(met
coronastop,	online	en	hybride	les!)	hebben	deze	zeventien	leerlingen	voor	Frans	het	A2-niveau
bereikt.	Dit	betekent	dat	ze	nu	een	officieel	en	internationaal	erkend	bewijs	hebben	dat	ze	de
Franse	taal	op	basisniveau	goed	beheersen.	Chapeau!

	

Paarse	Vrijdag
Dalton	solidair
De	Dalton	kleurde	paars	op	vrijdag	10	december.	Paarse	Vrijdag	is	de	landelijke	actiedag	van
de	Gender	&	Sexuality	Alliance	(GSA).	Elke	tweede	vrijdag	van	de	decembermaand	tonen
leerlingen,	studenten	en	docenten	in	het	voortgezet	onderwijs,	mbo,	hbo	en	op	de	universiteiten
solidariteit	met	sexuele	en	genderdiversiteit.	Door	het	dragen	van	de	kleur	paars	laat	je	zien	dat
iedereen	gelijk	is	en	dat	je	voor	een	inclusieve	samenleving	bent	waarin	we	allemaal	onszelf
mogen	zijn.	Dit	is	hard	nodig,	want	meer	dan	de	helft	van	de	jongeren	heeft	te	maken	met
negatieve	reacties	rondom	hun	geaardheid.
	
Dalton	in	het	paars
De	maatschappelijke	betrokkenheid	op	de	Dalton	bleek	groot	en	Paarse	Vrijdag	werd	een
succes.	Een	actieve	groep	leerlingen	startte	de	actie	met	het	verspreiden	van	een	bericht	via
Slack	en	hing	posters	op.	Aan	deze	oproep	gaven	de	daltonezen	op	creatieve	wijze	gehoor.
Naast	paarse	kleding	liepen	leerlingen	en	docenten	bijvoorbeeld	rond	met	paarse	diademen,
haarklemmen,	nagels,	oogschaduw,	schoenen,	hoedjes,	slingers,	sjaals,	en	zelfs	paars	haar.	De
regenboogvlag,	het	symbool	van	een	inclusieve	samenleving,	hing	op	de	gevel	en	in	het
gebouw.	De	docenten	kregen	regenboogkoekjes,	in	de	aula	draaide	muziek	en	de	leerlingen
tekenden	met	schmink	regenboogvlaggen.
	
Dalton	steunt
Het	is	voor	leerlingen	fijn	om	te	ervaren	dat	zij	zich	niet	alleen	thuis	veilig	kunnen	voelen,	maar
ook	bij	elkaar	en	hun	docenten.	Meedoen	betekent	steun	bieden	voor	iedereen	die	onzeker	is
om	wie	of	wat	ze	zijn	en	kunnen	opgroeien	met	accepterende	jongeren	en	volwassenen	als
voorbeelden.
Jullie	zijn	allemaal	alvast	uitgenodigd	om	mee	te	doen	met	de	volgende	Paarse	Vrijdag!
	

	

Het	is	tijd	voor	leuke	dingen
Al	twee	jaar	liggen	alle	activiteiten	stil.	Geen	schoolfeesten,	geen	zwemmen	in	het	Tikibad,	geen
filmmarathons,	geen	gala’s,	geen	FIFA-toernooien…	En	daar	balen	we	allemaal	enorm	van.
Maar	we	geven	niet	op!

Achter	de	schermen	wordt	er	gekeken	naar	de	mogelijkheden	voor	een	themafeest	in	februari-
maart	2022	en	een	Slotfeest	in	juli	2022.	En	ook	het	Gala	voor	de	examenleerlingen	willen	we
proberen	in	mei	2022	te	laten	plaatsvinden.	Uiteraard	onder	voorbehoud,	want	we	hebben	geen
idee	welke	coronamaatregelen	dan	nog	van	toepassing	zijn.

Wat	gaan	we	zeker	organiseren?
>	donderdag	21	april	2022:	Open	Podium	meets	Dalton	Unplugged
>	woensdag	8	juni	2022:	Dalton	Film	Festival

Natuurlijk	organiseren	we	deze	activiteiten	het	liefst	op	school	met	een	groot	publiek	maar	als
het	niet	anders	kan,	doen	we	het	met	een	livestream	van	het	Technisch	Team	van	de	DLV.
	

Leerlingen	met	talent	gezocht!!
Kan	jij	zingen,	muziek	maken,	jongleren,	dansen,	poetryslammen,	cabaret	maken,	acrobatiek,
goochelen	of	iets	anders	gaafs?	Meld	je	dan	aan	voor	de	audities	voor	het	Open	Podium!	Stuur
me	hiervoor	een	berichtje	in	Slack.

Ook	voor	de	presentatie	van	het	Open	Podium	zoeken	wij	leerlingen.	Denk	jij	dat	je	alle	acts
aan	elkaar	kunt	praten,	kunt	schakelen	naar	jouw	collega’s	backstage,	afgewisseld	door
teasers?	Meld	je	dan	aan	voor	de	audities	voor	de	presentatie	van	het	Open	Podium.	Stuur	me
ook	hiervoor	een	berichtje	in	Slack.

Vriendelijke	groeten,
Brian	van	der	Kloet
	

	

Vacature
Stichting	VO	Haaglanden	is	op	zoek	naar	een	tijdelijke	programmamanager	en	projectleider
voor	tenminste	0,6	fte	voor	de	periode	van	1	maart	tot	1	augustus.	Deze	programmamanager	is
medeverantwoordelijk	voor	twee	projecten:	De	Haagse	OnderwijsAcademie	en	de	ICT-
ontwikkeltrajecten.
	
De	Haagse	OnderwijsAcademie	is	een	initiatief	van	Stichting	VO	Haaglanden	en
Scholengroep	Spinoza.	Een	academie	waar	alle	ruim	2.200	medewerkers	betekenisvol	van	en
met	elkaar	kunnen	leren.	Samen	met	de	programmamanager	vanuit	Scholengroep	Spinoza	en
de	academiemedewerker	zal	de	tijdelijke	programmamanager	vanuit	VO	Haaglanden
verantwoordelijk	zijn	voor	het	draaien	van	de	Haagse	OnderwijsAcademie.	Er	ligt	de	ambitie	om
de	communicatie	en	marketing	te	tillen	naar	een	volgend	niveau.
De	tijdelijke	programmamanager	zal	daar	een	grote	rol	in	spelen.
	
Klik	hier	voor	de	link	naar	LinkedIn.

	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.
Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt	u	zich	hier	afmelden.

U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.
Voor	een	goede	ontvangst	voegt	u	info@daltondenhaag.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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