EXTRA NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS, JUNI 2019.

Beste ouders, voor jullie ligt een extra editie van de nieuwsbrief.
Ik wil jullie graag op de hoogte brengen over de volgende zaken:

*(voorlopige) uitslag eindexamens
Dit schooljaar hebben 15 leerlingen van onze school het VMBO-TL examen gedaan.
*11 leerlingen zijn direct geslaagd.
*2 leerlingen doen volgende week een herexamen in het 2de tijdvak.
*2 leerlingen doen volgende week een uitgesteld examen in het 2de tijdvak.
*er is dus niemand direct gezakt.
Wij zijn heel blij met de goede (voorlopige) resultaten van deze eerste examenlichting.
We feliciteren de geslaagden met hun goede prestatie!
Op donderdagavond 4 juli ontvangen zijn hun eindgetuigschrift van de vrijeschool en hun
diploma.

*nieuwe voorzitter College van Bestuur LVO.
Zie onderstaand bericht dat gisteren verschenen is.
Eugène Bernard benoemd tot voorzitter College van Bestuur van Stichting Limburgs
Voortgezet Onderwijs
Drs. Eugène Bernard MPM is door de Raad van Toezicht benoemd tot voorzitter van het College
van Bestuur van Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). De huidige voorzitter raad van
bestuur van de Brabantse onderwijsvereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), start per 1
oktober 2019 bij LVO. De benoeming is voor vijf jaar.
De brede bestuurs- en onderwijservaring die Eugène Bernard heeft, past uitstekend bij de kansen
en uitdagingen waar LVO en haar scholen nu en de komende jaren voor staan. Zo heeft Eugène
Bernard bij Ons Middelbaar Onderwijs gestuurd op gedragen gemeenschappelijke waarden in de
organisatie en kennisdeling en samenwerking met een duidelijke plek voor zelfstandige scholen.
Deze kennis en jarenlange ervaring zijn essentieel om leiding te geven aan LVO in de volgende
fase, waarbij het beste onderwijs voor de leerlingen nog meer dan voorheen centraal staat. De
Raad van Toezicht ziet uit naar een constructieve en plezierige samenwerking.
Over Eugène Bernard
Eugène Bernard was, voor zijn voorzitterschap bij Ons Middelbaar Onderwijs, onder andere
directeur van de bètafaculteit van de Universiteit Utrecht en eerder directeur bedrijfsvoering bij
de Technische Universiteit Eindhoven van zowel de Faculteit Scheikundige Technologie als de
Faculteit Technische Natuurkunde. Aan de faculteit Economische Wetenschappen en
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Bedrijfskunde van Maastricht University heeft hij als hoofd Bureau Internationalisering, later als
plaatsvervangend faculteitsdirecteur Bureau Onderzoek en Beheer, bijgedragen aan de
wetenschap, onderzoek, beleidsvorming en beheer van onderzoeksfaciliteiten. Als de voorzitter
van de Bernard Lievegoed School gaf hij in de jaren negentig mede richting aan het
vrijeschoolonderwijs in Maastricht. Eugène Bernard studeerde aan diverse instituten in
Nederland, Frankrijk (zijn geboorteland), het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.
Zijn nevenactiviteiten concentreren zich op onderwijs. Eugène Bernard is lid van het Algemeen
Bestuur van de VO-raad en als lid van de begeleidingscommissie van het Nationaal Cohort
Onderzoek Onderwijs betrokken bij NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek). Hij zet
zich ook in voor lerarenopleidingen als bestuurslid van respectievelijk de Bestuursraad van
Eindhoven School of Education (TU/e) en de Stuurgroep Universitaire Leraren Opleiding (Tilburg
University) en de Adviesraad Educatie bij Fontys Hogescholen.
Met vriendelijke groet,
namens de Raad van Toezicht,

Wij zijn heel blij met de benoeming van Dhr. Bernard als voorzitten van het CvB. Ik ken
hem uit de tijd dat ik in Maastricht werkte en LVO heeft hiermee een ras bestuurder
benoemd.
Aan het einde van dit school jaar verschijnt ook de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar.
Pauline Tillmans.
Teamleider Vrijeschool Parkstad.
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