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Aan de ouder(s)/verzorger(s) 

 

 

 

 

 

Datum:   29 november 2018 

Kenmerk: 18190126/ARL 

Betreft:  toestemmingsbrief flyer pedagogisch concept 

 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Wij zijn momenteel bezig om het pedagogisch concept van het Schoter in kaart te brengen. Wat houdt dat in? We 

brengen in kaart waar wij op het Schoter bekend om staan als het gaat om: 

- De sfeer op school 

- De manier hoe wij met elkaar omgaan 

- De band tussen docenten en leerlingen en die van leerlingen onderling 

- Hoe leerlingen van elkaar en met elkaar kunnen leren en samenwerken 

- Hoe wij omgaan met verschillen onderling 

- Hoe we met elkaar oog hebben voor de samenleving 

- De wijze hoe wij met talent & ondersteuning omgaan 

- Positieve communicatie  

- Waardering en belonen 

Wij weten inmiddels hoe de docenten en ouders  (klankbord) het zien, maar we zijn vooral benieuwd naar de 

mening van onze leerlingen. We gaan daarom een "Leerling Arena" organiseren. Van elke jaarlaag (1 mavo t/m 6 

vwo) selecteren wij twee leerlingen om hieraan mee te doen. U zoon of dochter heeft zich aangemeld voor de 

leerling arena, waar wij heel blij mee zijn. 

Aanstaande maandag tijdens het 5e uur komen we met de leerlingen samen in lokaal 004 waar wij het onder het 

genot van wat drinken en lekkers het zullen hebben over bovenstaande thema's. Er zullen ook foto's en een korte 

video gemaakt worden.  
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Wij vragen bij deze om uw toestemming om de foto's & video waarop uw zoon en dochter in beeld is te mogen 

gebruiken. Het materiaal zal gebruikt worden voor de flyer van ons pedagogisch concept, Schotermedia (website 

& instagram) en voor de studiedag pedagogisch concept (intern). U kunt de brief ter akkoord ondertekenen en 

meegeven aan uw zoon/dochter.  

 

.................................................... 

(handtekening ouder/verzorger) 

 

Vriendelijke groet, 

Laura Archidona & de werkgroep pedagogisch concept 

 

 
 
 
 

 

 

 


