MR

De leden van de medezeggenschapsraad stellen zich hier aan u voor. In deze editie komen de voorzitter
en de secretaris aan het woord.
Ik ben Rob van Boxtel, vader van Mathijs (8a) en Yannick (4b). Ik werk 4 dagen per week
als leidinggevende op de afdeling radiologie van het ETZ. Inmiddels ben ik nu voor het
5de jaar lid van de MR en mag dit jaar ook de vergadering voorzitten. Ik vind het
interessant om mee te mogen denken met het beleid van Stelaertshoeve. Deze
betrokkenheid maakt deze basisschooltijd van mijn kinderen veel leuker voor mij.
Ik ben Cindy Gerritsen, 33 jaar oud. Mijn dochter Anneke
zit in groep 3. Daarnaast ben ik ook nog moeder van Rik, die wordt op
15 december één jaar. Dus hij zit voorlopig nog niet op school. En naast
mijn eigen kinderen heb ik ook nog twee ‘bonusdochters’.
Ik ben fulltime werkzaam als gastvrouw in de Efteling en ben al ruim 17
jaar jeugdleidster bij ‘Jong Nederland’.
Ik neem deel aan de MR, omdat het me leuk lijkt om eens achter de
schermen te zijn van de school, dus eigenlijk ook wel een beetje
nieuwsgierig. En ik wil natuurlijk graag mee helpen en denken over de
vele dingen die nodig zijn om de kinderen een fijn schooljaar te geven.

Ik ben Kadriye Erdogan. Ik ben sinds schooljaar 2016-2017 lid van
de MR en trotse moeder van drie kinderen, waarvan er twee op deze
school zitten. Alihan zit in 1-2C en Eda in groep 4b. Ik vind het
belangrijk dat ouders betrokken zijn en kunnen meedenken over
bepaalde zaken op en rondom school. Zo kunnen wij samen een
bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs. Het is belangrijk
om een veilige en vertrouwde leeromgeving te creëren waar de
kinderen zichzelf kunnen zijn en zich veilig genoeg voelen om hun
eigen talenten te ontdekken en om deze verder te kunnen
ontwikkelen.
Ik hoop met mijn deelname aan de MR de ouders op school op een
goede manier te vertegenwoordigen.
Ik ben Anouk van Esch, moeder van Ivar (groep 8) en Joeri
(groep 5). Dit is mijn vijfde schooljaar in de MR. Een leuke en
leerzame manier om meer te weten te komen over hoe het werkt
op een school. En natuurlijk een mooie manier om mee te praten
en te beslissen over wat ouders belangrijk vinden aan goed
onderwijs voor hun kind(eren).
Dus heb je ideeën en/of tips, laat het ons weten dan kunnen we
het bespreken in één van onze vergaderingen!

Ik ben Patricia de Laat. Ik werk bijna 20 jaar op deze
school en heb groep 4 t/m groep 7 gedaan. Ik zit nu voor
het zesde jaar in de MR en sinds 3 jaar ben ik daarvan ook
de secretaris. Ik vind het erg interessant om mee te praten
en te beslissen over zaken die ons allemaal aangaan.

Ik ben Hanane Dihi en ben 27 jaar oud. Ik woon in Tilburg. Op
school kunnen jullie mij vinden in de onderbouw in groep 1-2 D. Dit
is mijn vijfde schooljaar dat ik een kleuterjuf ben en dat doe ik nog
steeds met plezier. Verder ben ik sinds vorig schooljaar MR lid en
dat vind ik super interessant.

Ik ben Janneke Rosenhart. Sinds een aantal jaren ben ik lid van
de MR namens het team. Ik ben al zo'n 20 jaar werkzaam op
Stelaertshoeve en werk momenteel in groep 6B.

Ik ben Lisanne Voorn, ik ben 22 jaar oud en werk sinds dit
schooljaar op Basisschool Stelaertshoeve. Ik ben fulltime
werkzaam in groep 1-2E. Met veel enthousiasme ben ik dit
jaar gestart in de MR.

