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Wij stellen ons graag aan u voor 
 
Mijn naam is Martin Aerts, leerkracht op Stelaertshoeve in groep 1/2e. Daarnaast ben ik 41 jaar, getrouwd en 
ben ik vader van 3 jongens. In de afgelopen 20 jaar heb ik gewerkt als marketingmanager bij een fitnessketen 
en hield ik me bezig met wat klanten willen en hoe ze zich gedragen. Na de geboorte van mijn 
eigen kinderen ben ik me meer gaan verdiepen in wat een kind bezighoudt en hoe ze zichzelf 
ontwikkelen. Een aantal jaren geleden heb ik besloten om het over een andere boeg te 
gooien, want een kantoorfunctie paste op de langere termijn niet zo goed bij me. Ik wil 
namelijk met mensen bezig zijn. Inmiddels ben ik een paar jaar leerkracht en heb ik mijn hart 
verloren aan het jonge kind, omdat ze nog zo lekker zichzelf kunnen zijn en nog hele 
wezenlijke dingen leren. Binnen de MR wil ik graag aandacht voor een goede link tussen kind, 
ouder en leerkracht. Door het stimuleren van wederzijds begrip wil ik hiermee vooral de 
kwaliteit en de ontwikkeling van het onderwijs op onze school borgen. 
 

"Onderwijs is het machtigste wapen dat je kan gebruiken om de wereld te 
veranderen", aldus Nelson Mandela.  
Mijn naam is Claudia Jussen, moeder van Freya en Cato, 33 jaar en zowat mijn hele 
leven woonachtig in Tilburg-Noord. Ik ben vanaf vorig schooljaar lid van de MR en 
vind het erg tof om mee te mogen denken over de invulling en organisatie van het 
onderwijs op de Stelaertshoeve. Ik geloof in de kracht van het onderwijs, vandaar 
mijn citaat van Mandela. Zelf ben ik docent Nederlands op een vernieuwende 
middelbare school. Daar ervaar ik hoezeer een leergemeenschap een mens (positief) 
kan vormen, verrijken en beïnvloeden. Ik geloof daarnaast ook in kansen. Niet in 
gelijke kansen, want iedereen is anders, maar wél in gelijkwaardige 
kansen. Ik hoop in mijn rol als MR-lid op de Stelaertshoeve ook een 
kleine bijdrage hieraan te mogen leveren.  

 
Ik ben Elise van Gils, 35 jaar en sinds 2010 werkzaam op de Stelaertshoeve. Dit jaar werk ik in 
groep 6a en ik zit voor het tweede jaar in de MR. Ik ben een aantal jaar bouwcoördinator 
geweest van de bovenbouw en vind het leuk om naast het lesgeven op een andere manier 
met het onderwijs bezig te zijn.  Ik denk graag mee over de toekomst van de school, het 
beleid en ga hierover graag met ouders en collega’s in gesprek. 
 

 
Mijn naam is Mark van Bergen, ik ben 44 jaar en vader van 
Luuk uit groep 7B. Mijn oudste 2 dochters zitten inmiddels op het voortgezet 
onderwijs. Ik ben ondernemer in de retail en heb een slijterij.Dit is mijn derde 
schooljaar in de MR. Ik heb me altijd al betrokken gevoeld bij het onderwijs en 
met de Stelaertshoeve in het bijzonder. Als kind ging ik namelijk ook naar deze 
basisschool. Ik vind het erg leuk en interessant om vanuit het ouderperspectief 
mee te denken en ideeën uit te wisselen over alles wat met onderwijs, veiligheid 
en een goede (samen)werksfeer op school te maken heeft. 
 

 
Hallo! Ik ben Yoran de Sanders, vader van vier kids, waarvan er drie op deze fijne school 
zitten. Jinthe zit in groep 7, Djinou in groep 5 en Robin in groep 1/2.  Ik werk als Adviseur 
Beheer Stedelijk Groen bij het Rijksvastgoedbedrijf.  Ik heb onlangs mijn bachelor 
Bestuurskunde behaald en mijn opgedane kennis zet ik graag in. Dit is het derde jaar dat ik 
deelneem aan de MR en dit jaar heb ik de rol van voorzitter van de MR. Door mijn 
deelname wil ik actief een bijdrage leveren aan het beleid van de Stelaertshoeve. Met veel 
enthousiasme wil ik mijn kennis delen en de ouders vertegenwoordigen! 
 
 
 



Ik ben Stephanie Bell, 34 jaar. Ik ben sinds vorig jaar lid van de MR. Het lijkt me 
een leuke manier om vanuit een ander perspectief met het onderwijs bezig te 
zijn. Ik ben graag meer betrokken bij veranderingen en keuzes binnen ons 
onderwijs en beleid. Ik ga hier graag over in gesprek met ouders en collega’s en 
lever graag mijn (kritische) bijdrage.  
 
 

Hallo allen, mag ik mij even voorstellen. Mijn naam is Glenn Helberg en 
ben 50 jaar. Ik heb drie prachtige kinderen van 6 jaar, 10 jaar en 21 jaar. 
In het dagelijkse leven ben ik werkzaam bij Asvz, dat is een zorginstelling. 
Daar werk ik als begeleider in opleiding en doe dit werk nu 1.5 jaar met 
veel plezier. Als hobby vind ik het leuk om hout te bewerken en ik geef 2 
dagen in de week voetbaltraining bij vv Zigo.   
 
 

 
Mijn naam is Hanane Dihi. Sinds 2014 werk ik op basisschool Stelaertshoeve. Dit 
jaar sta ik in groep 3A. Daarnaast ben ik taalspecialist op school. Een aantal jaar 
geleden ben ik lid van de MR geworden en dat doe ik met plezier. Het eerste half 
jaar vervang ik juf Stephanie. Daarna verlaat ik na 6 jaar de MR.   
  
 


