Rotterdamse Schoolvereniging Zuid

Geachte ouder(s), verzorger(s),
Hierbij dan het allereerste bericht dat ik aan u schrijf als nieuwe directeur van de Rotterdamse Schoolvereniging.
Het is een grote taak die voor me ligt, om opvolger te zijn van de heer P.O. Severin, die bijna 30 jaar zijn beste
krachten voor kinderen en ouders van de RSV heeft gegeven. Ik ga heel graag die uitdaging aan, met veel motivatie
om mijn bijdrage te leveren aan de ‘mooiste, leukste en beste’ scholen van Rotterdam.
Mijn naam is Ina van den Boogaart-Spruijt, ik ben 61 jaar, ben getrouwd en woon inmiddels zes jaar in Rotterdam. Ik
ben moeder van vier kinderen en oma van twee schatten van kleinkinderen.
Mijn onderwijsloopbaan begon in Sliedrecht, waar ik als enthousiaste jonge leerkracht, vers van de opleiding, startte
op een basisschool. Daarna ben ik op veel verschillende scholen (RSV is nummer elf) en op verschillende posities in
het onderwijs werkzaam geweest. Als directeur heb ik leiding gegeven aan scholen in Halfweg, Amsterdam, Capelle
aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Spijkenisse. Scholen in verschillende context, met diverse populatie.
Maar overal met kinderen! Kinderen die goed onderwijs en brede vorming verdienen. Op al die verschillende scholen
heb ik met enthousiasme gewerkt, samen met de teams, om dat goede onderwijs te organiseren en vorm te geven.
De ervaring en kennis die ik in al deze jaren heb opgedaan, breng ik mee om ten dienste te laten komen aan het
onderwijs op de RSV.
Vanaf woensdag 1 september ben ik uw directeur, en in die rol verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op school,
uiteraard in nauwe samenwerking met de adjunct-directeuren, mevrouw N. van der Loos op RSV-Noord en mevrouw
Y.C.A. Hermans op RSV-Zuid.
Schroom niet om mij te benaderen wanneer dat nodig is, ik ben hier voor uw kinderen en voor u.
U kunt mij bereiken op e-mailadres vandenboogaart@rsv.nl en via de schooltelefoon.
Met een vriendelijke groet,
C. van den Boogaart-Spruijt, directeur

