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Extra nieuwsbrief in verband met nieuwe website 1 oktober 2019 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Goede, heldere communicatie is, juist ook binnen het onderwijs, heel belangrijk. In het beleid van de 

Leo Kanner Onderwijsgroep is dat één van onze speerpunten.  

 

Een goede website kan daarbij een belangrijke ondersteuning zijn. Om informatie te verstrekken, 

bijvoorbeeld over welke typen onderwijs wij aanbieden voor welke doelgroepen en 

leeftijdscategorieën. Maar ook om met iedereen te delen waar ons speciaal onderwijs voor staat: 

volwaardig, breed en gevarieerd onderwijs op scholen waar je een volledige schoolloopbaan kunt 

doorlopen. Met tal van mooie initiatieven en activiteiten. Allemaal om er aan bij te dragen dat 

leerlingen straks goed voorbereid met hun persoonlijke talenten en kwaliteiten hun eigen plek in de 

samenleving kunnen innemen.  

 

Onze oude website dateerde al van jaren geleden en bood ons niet meer de mogelijkheden om alles 

wat wij als Leo Kanner Onderwijsgroep doen en zijn  goed voor het voetlicht te brengen. Daarom 

hebben we de afgelopen maanden met medewerkers, leden van de Medezeggenschapsraad en 

externe specialisten hard gewerkt aan een nieuwe website. Die is er nu. Eigenlijk is het zelfs een 

platform van websites geworden. Via www.leokanner.nl komt u op de website van onze stichting Leo 

Kanner Onderwijsgroep. Daarmee verbonden zijn zes vergelijkbaar vormgegeven websites van elk 

van onze zes locaties, ieder in hun ‘eigen’ kleurstelling. Die zes locatie-websites zijn via de 

stichtingswebsite, maar ook rechtstreeks te benaderen.  

 

Op 1 oktober 2019 is de nieuwe website online gezet. We nodigen u van harte uit een kijkje te nemen 

op www.leokanner.nl. Wij zijn erg blij met het resultaat en met alle nieuwe mogelijkheden die deze 

website ons biedt. We zijn erg benieuwd hoe u de nieuwe website beoordeelt, en hopen natuurlijk dat 

u net zo enthousiast bent. Reacties, tips en suggesties zijn van harte welkom! U kunt die doorgeven 

via het mailadres website@leokanner.nl.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Rien Timmer 

Voorzitter College van Bestuur 

Leo Kanner Onderwijsgroep 
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