
 

 

 
 
 
 
T.a.v. de ouders/verzorgers van Westerparkschool 
 
 
 
Datum   2 april 2020 
Behandeld door  T. Hooghiemstra 
Toestelnummer  020 - 5150440 
E-mail   info@awbr.nl 
Onderwerp  opvolging Margaret Rottier als directeur van de Westerparkschool 
 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Zoals bekend zal Margaret Rottier per 1 mei aanstaande afscheid nemen als directeur bij de 
Westerparkschool om als meerscholen-directeur aan de slag te gaan bij Talent Primair in Naarden. We 
betreuren dit natuurlijk zeer, want Margaret heeft in de afgelopen jaren veel betekend voor zowel de 
school als voor AWBR. Maar we gunnen haar ook zeer deze stap, die ze uit persoonlijke overwegingen 
heeft gezet. Met het team en de MR hebben we inmiddels besproken dat we de opvolging van 
Margaret in twee stappen doen. Allereerst zullen we per 1 mei aanstaande een waarnemend directeur 
aanstellen. Dit geeft ons de tijd en ruimte om samen met het team en de ouders een profiel op te 
stellen t.b.v. de werving van een nieuwe ‘vaste’ directeur voor de school, die per 1 januari 2021 zou 
kunnen beginnen. Na de zomervakantie zullen we met het wervings- en selectieproces starten. 
 
In de afgelopen weken zijn we dus eerst op zoek gegaan naar een waarnemend directeur. We zijn blij u 
te kunnen mededelen dat we deze hebben gevonden in de persoon van Mario Wormhoudt. Mario 
werkt op dit moment als bovenschools directeur bij STAIJ, de scholenkoepel voor openbaar primair 
onderwijs in Amsterdam Oost. Hij heeft ruime ervaring met het geven van leiding aan scholen in zowel 
het primair onderwijs als het speciaal (basis)onderwijs in Amsterdam. Mario is in april al een aantal 
dagen beschikbaar om zich samen met Margaret en Bert in te werken. In deze tijden waarin we niet bij 
elkaar kunnen komen, is het voor Mario lastig om zich persoonlijk aan u voor te stellen, maar hiervoor 
vinden we ongetwijfeld een (digitale) oplossing. 
 
Het is een rare en ook nare tijd om met het afscheid en de opvolging van Margaret bezig te zijn nu de 
school dicht is en uw kinderen er niet zijn. Dit geldt natuurlijk ook voor Margaret zelf. We zullen 
uiteraard zorgen, zodra dat weer kan, voor een passend afscheid van Margaret, dat ze meer dan 
verdient na alles wat ze heeft betekend voor de Westerparkschool en AWBR. De komende weken is de 
school dicht en dat maakt de nabije toekomst best onzeker en spannend. Ik weet echter zeker dat we 
met de combinatie van Mario en Bert ook in de komende periode een sterke directie hebben staan. Het  
team van de Westerparkschool, dat zich in de afgelopen weken wat mij betreft meer dan heeft 
bewezen door in zeer korte tijd het afstandsonderwijs in te richten en opvang te organiseren voor 
kinderen die dat echt nodig hebben, zal ook in de komende periode zorgen voor goed en betrokken 
onderwijs aan uw kinderen.   
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Theo Hooghiemstra, bestuurder 

iPad van Theo


