
 
 
 
 

Mijn naam is Mark van Bergen, ik ben 43 jaar en vader van Luuk uit groep 6B. 
Mijn oudste dochter zit inmiddels op het voortgezet onderwijs. Ik ben 
ondernemer in de retail en heb een slijterij.  
 
Dit is mijn tweede 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. 

 
 

Mijn naam is Hanane Dihi en ik ben 30 jaar. Sinds 2016 werk ik op basisschool 
Stelaertshoeve. Vanaf dit schooljaar sta ik in groep 3C. Daarnaast ben ik 
taalspecialist op school. Een aantal jaar geleden ben ik lid van de MR geworden 
en dat doe ik met plezier. Ik zie de MR als een aanvulling op mijn dagelijkse 
werkzaamheden in de groep en om het onderwijs vanuit een ander perspectief 
te bekijken.  
Het is interessant om samen met collega's en ouders in gesprek te gaan over het 
onderwijs, beleid en de veiligheid maar ook de toekomst van de Stelaertshoeve.  
 

  
 

Ik ben Saskia Maes, 52 jaar en leerkracht in team 3-4  

Sinds 2020 maak ik deel uit van onze medezeggenschapsraad. In voorgaande 

jaren ben ik lid geweest van de MR en GMR.  

Op dit moment ben ik 26 jaar werkzaam op onze school en heb het onderwijs in al 

deze jaren zien veranderen en groeien. Ik voel me bijzonder betrokken bij het 

proces van deze veranderingen en denk/praat hier graag over mee.  

Vol enthousiasme zet ik me in voor onze school en hoop een positief-kritische 

bijdrage te kunnen leveren aan ons schoolbeleid. 

 

 

Hallo! Ik ben Yoran de Sanders, vader van vier kids, waarvan er drie op deze 

fijne school zitten. Jinthe zit in groep 6B, Djinou in groep 4A en Robin in groep 1-

2A. Ik werk als Stedelijk Groenbeheerder bij het Rijksvastgoedbedrijf en studeer 

zelf nog aan de Avans Hogeschool, voor de bachelor Bestuurskunde.  

Dit is het tweede jaar dat ik deel neem aan de MR. Door mijn deelname wil ik 

actief een bijdrage leveren aan het beleid van de Steleartshoeve.  Met veel 

enthousiasme wil ik mijn kennis delen en de ouders vertegenwoordigen! 

  

 



 
Ik ben Cindy Gerritsen, moeder van 2 ‘bonusdochters’ en van mijn eigen 
kinderen Anneke en Rik. Anneke zit hier op school in groep 6B. Ik ben bij de MR 
gekomen, omdat ik in het begin erg nieuwsgierig was wat er zoal besproken 
wordt in een MR-vergadering. Daarom doe ik er dit jaar een schepje boven op 
en ben vanaf dit schooljaar voorzitter van de MR. 
 
Heb je vragen over de MR, wil je weten wat we doen en zou je het interessant 
vinden om een keer aan te sluiten bij een vergadering? Stuur dan een mail naar 
onze voorzitter: 
Cindybeerens_1984@live.nl  
 

 
"Onderwijs is het machtigste wapen dat je kan gebruiken om de wereld te veranderen", aldus Nelson 

Mandela.  
Mijn naam is Claudia Vansimpsen-Jussen, moeder van Freya en Cato. Ik 
werk als docent Nederlands in het voortgezet onderwijs.  
de sleutel tot een krachtige, positieve samenleving waarin niet iedereen 
hetzelfde is, maar wel gelijkwaardig. Een samenleving waarin mensen 
elkaar waarderen en accepteren. Ik vind het dan ook een voorrecht om een 
steentje bij te mogen dragen aan het onderwijs.  
In de MR hoop ik eveneens een bijdrage te kunnen leveren, vanuit mijn 
onderwijservaring binnen het vernieuwend onderwijs en mijn rol als 
moeder en wijkbewoner.  Ik heb er zin in! 
 

 
 
Ik ben Elise van Gils, 34 jaar en sinds 2010 werkzaam op de 
Stelaertshoeve. Dit jaar werk ik in groep 7b en ben ik nieuw bij 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. Omdat we nu werken met teamleiders, en mijn taak als 
bouwcoördinator is vervallen, leek het mij leuk om bij de MR te gaan.  Ik 
denk graag mee over de toekomst van de school, het beleid en ga 
hierover graag met ouders en collega’s in gesprek. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ik ben Stephanie Bell, 34 jaar. Ik ben sinds 2015 werkzaam hier op 
Stelaertshoeve. Ik heb altijd in groep 7-8 gestaan en werk sinds dit jaar in groep 
6. Ik ben sinds dit 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. 


