
Aan alle ouders en verzorgers van de leerlingen van  
De Watergeus, De Zevenster en De Triangel. 
 
 
Lelystad, 15 mei 2018  
 
 
Geachte ouders en verzorgers, 
 
Graag breng ik u op de hoogte van het resultaat van de wervingsprocedure voor een nieuwe 
meerscholen directeur van De Zevenster, De Watergeus en De Triangel. Met dank aan de 
leden van de sollicitatiecommissie, ben ik verheugd u te kunnen mededelen dat er een 
geschikte kandidaat gevonden is.  
 
De medezeggenschapsraden van de drie scholen hebben positief geadviseerd op de 
gevolgde sollicitatieprocedure. Per 1 juli 2018 is mevrouw Fonny Docter benoemd als 
meerscholen directeur. Zij volgt Gerry van Vliet op, die van haar welverdiende pensioen gaat 
genieten. Wij bedanken Gerry voor al haar jaren van enthousiast en bevlogen leiderschap.  
 
Fonny Docter heeft een onderwijscarriėre als leerkracht, directeur en meerscholen directeur. 
Ook heeft zij gewerkt als consultant, trainer, coach en interimmanager bij organisatie-
adviesbureau BMC.  Zij stelt zich hieronder aan u voor.  
 

In het onderwijs vind ik het belangrijk dat uit kinderen wordt gehaald 
wat erin zit. Dat kinderen zich prettig voelen op school, een veilige sfeer 
ervaren en zichzelf mogen zijn is voor mij voorwaardelijk. Pas dan 
kunnen zij tot leren en ontwikkelen komen. Ik ga voor kwaliteit en zal er 
alles aan doen om leerkrachten daarin te ondersteunen en te faciliteren. 
Als leerkrachten ervaren dat zij zichzelf mogen zijn dan gaan ook zij met 
plezier naar school om voor de kinderen te doen wat zij nodig hebben.  
Met veel enthousiasme heb ik mijn benoeming per 1 juli aanvaard en 
kijk ik uit naar de samenwerking met allen die bij de scholen betrokken 

zijn. Scholen met aandacht voor personeel, ouders en kinderen. Een organisatie met kwaliteit 
en professionaliteit. Een organisatie die meebeweegt in de ontwikkelingen die op ons 
afkomen.  
 
Na 1 juli zullen we nader kennismaken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Drs. Jonna E.A.M. Merkx 
Voorzitter College van Bestuur 


