
 

MR-verkiezingen 't Slingertouw 2021 

 

Beste ouders, 

Er hebben zich drie ouders aangemeld voor de vacature van de medezeggenschapsraad. We 

zijn blij met zoveel animo!  

Hierbij stellen de kandidaten zich voor.  

Vandaag krijgt u een stembiljet. Kruis uw keuze aan. Er kan maximaal één stem per gezin 

uitgebracht worden. Stemmen kan tot en met maandag 22 november 12.00 uur. Het 

stembiljet kan gedeponeerd worden in de stembus op locatie Grasland (eerste etage bij de 

administratie) of op locatie Waterrijk (bij de hoofdingang van school). 

Kandidaten succes!  

Ouders bedankt voor het stemmen! 

 

Met vriendelijke groet, 

MR ’t Slingertouw 

 

 

Dear parents, 

Three parents have applied for the vacancy of the Participation Council. We are happy with so 

much enthusiasm.  

In this letter the candidates introduce themselves.  

You will receive a ballot paper today. 

Please tick your choice. A maximum of one vote per family can be cast. You can vote up to and 

including Monday November 22nd  12.00h. The ballot paper can be deposited in the ballot box 

at location Grasland (first floor at the administration) or at location Waterrijk (at the main 

entrance of the school). 

Good luck candidates! 

Parents, thank you for voting! 

Kind regards, 

Participation Council ‘t Slingertouw 

 

  



 

 

Susanne Kentgens 

 

Mijn naam is Susanne Kentgens. Ik ben moeder van Renske, Anoek en Tygo die respectievelijk 

in groep 8, groep 6 en groep 2 zitten op 't Slingertouw locatie Grasland. Ik heb zowel een 

technische als medische achtergrond en in het verleden ook les gegeven aan studenten. Ik 

werk nu bewust parttime zodat ik tijd heb voor mijn kinderen en een bijdrage kan leveren op 

school. Ik denk dan ook graag mee met de MR over belangrijke onderwerpen die spelen op 't 

Slingertouw. 

 

My name is Susanne Kentgens. I am the mother of Renske, Anoek and Tygo who are 

respectively in group 8, group 6 and group 2 of the Slingertouw location Grasland. 

I have a technical as well as a medical background and teached students in the past. Since I 

have children, I prefer to work parttime so I can spend time with my children and of course 

help at school when needed. Currently I am the classmother of group 6 and I give footballl 

training at DBS. I enjoy it all! Besides this, I definitely like to think along with the MR about 

important issues at the Slingertouw. 

 

  



 

 

Saskia Nuñez 

Wat een kans om weer meer betrokken te kunnen zijn op school! Als MR-lid, krijg je, zoals ik 

het me voorstel, een kijk achter de schermen van een interessante organisatielaag die voor 

velen verstopt lijkt. Maar belangrijker nog is dat je een stem krijgt, die een grotere groep 

vertegenwoordigt. Ik ben van mening dat die stem niet alleen op de hoogte moet zijn van 

beleid, maar ook moet weten wat er speelt op het schoolplein en in de klassen. Beschikbaar 

en open moet zijn naar docenten en organisatie, vanuit de ogen van een ouder, als schakel 

tussen kind en docent. Je moet een aanpakker zijn, maar ook en misschien nog wel het 

meeste, een verbinder. En misschien klinkt dat pretentieus, maar ik wil die rol wel oppakken 

in de vorm van MR-lid. Ik zal me hieronder nog kort voorstellen en zeg gerust hallo als je me 

op het schoolplein ziet. 

Mijn naam is Saskia Nuñez, ‘eindelijk’ 40 jaar. Ik ben de uitbundige moeder van Ivar Hopmans 

van 7 jaar (groep 4/5) en ben dol op mijn fantastische man Erik Hopmans. Al 15 jaar zijn wij 

bij elkaar en sinds 9 jaar wonen wij op dezelfde plek in Meerhoven, waar wij het al snel 

hebben zien veranderen naar een grotere internationale woonplaats. 

Met 2 verschillende Bachelors op zak, kan ik op meedere fronten aan de MR bijdragen. Als 

afgestudeerd bouwkundige benader ik een onderwerp op een kritische, technische of 

gedetailleerde wijze. Maar als een afgestudeerd visueel ontwerper van de Design Academy, 

kijk ik meer op een conceptuele, onderzoekende en creatieve manier naar een vraagstuk. 

De meeste tijd van de week besteed ik aan mijn eigen bedrijf Studio Kontra, dat zich in de 

speelse grafische vormgeving, illustratie en communicatie bevindt. Ook geniet ik van de 

wekelijkse bootcampsessies in het park, nieuwe recepten uitproberen, diy, karaoke en het 

organiseren van activiteiten in de wijk. De mantelzorg van mijn spaanse ouders in Boxtel deel 

ik met mijn broer. Dit klinkt vast als een volle agenda, maar ik vind het wel waard om tijd aan 

de MR te besteden, om een stem te kunnen zijn die belangrijk is om de plek waar mijn kind 

en al onze kinderen samen een groot gedeelte van hun week zijn zo geweldig en aangenaam 

mogelijk te maken. Ik ontmoet jullie graag! 

 

What a chance to be involved in school again! Of course I want to try and participate. Being a 

member of the MR means, as far as I know, one gets an interesting view behind the scenes of 

a somewhat hidden, but important layer of the school. But more so, a voice and vote that 

should represent not only one person, but many more. I feel that the members in the MR not 

only need to have knowledge on current policy, but also know what issues concern the 

parents/caregivers. Available and known at the schoolyard, communicator between child-



parent and parent-teacher through ones own eyes and their childs. Sure, it may sound 

pretentious, but I can be that connector and do my part in the MR. Let me introduce myself. 

And if you see me, please come and say hi!  

My name is Saskia Nuñez, ‘finally’ 40 years old. I am the extravert mother of Ivar Hopmans 

(group 4/5) and he is 7 years old. My fantastic husband is Erik Hopmans. We have been 

together for over 15 years and we have been living here in Meerhoven in the same place for 

about 9 years. We have seen a lot of growth in housingdevelopment and change in the 

diversity of nationalities, which also reflects in our school. 

With 2 degrees in my pocket I can attribute various skillsets to the MR. As a graduated 

architect I can approach a topic with precise, detailed, and technical eye. And yet, as a 

graduate of the Design Academy (man and communication) I can change that eye to a more 

conceptual, researching and creative eye. 

Most of my days and time are spent working in my own company, Studio Kontra, that 

focusses on playful graphic design, illustration and communication. But besides that I enjoy 

my weekly bootcampsessions, cooking new recipes, crafting, karaoke and organizing events in 

my street. My Spanish parents live in Boxtel and I share some caretaking tasks for them with 

my brother. This all may sound like I already have a busy schedule, but I really feel that being 

a voice in the MR is also worth my time as an important role in my son and also all of our 

children’s education. Hope to meet you soon! 

 

  



 

 

Eef van den Boom 

Ik ben Eef van den Boom, samenwonend in Waterrijk met mijn man Frank en moeder van 

onze kinderen Veau (groep 2), Vic (groep 1) en Tess (start volgend jaar op ’t Slingertouw). Ik 

ben 36 jaar, van oorsprong jurist en werk momenteel als Management Assistent op een 

advocatenkantoor.  

Ik word graag lid van de medezeggenschapsraad, omdat ik de kwaliteit van het onderwijs 

voor onze kinderen hoog in het vaandel heb staan en ik graag bij wil dragen aan het borgen 

en/of (waar mogelijk) verbeteren van voornoemde kwaliteit binnen 't Slingertouw. Graag 

denk ik (positief kritisch) mee met betrekking tot het huidige en toekomstige schoolbeleid, 

om er met elkaar voor te zorgen dat de verschillende kwaliteitsindicatoren als ruim 

voldoende dan wel uitstekend worden beoordeeld. Bovendien vind ik het van belang dat er 

zoveel als mogelijk tegemoet wordt gekomen aan de verschillende behoeften van kinderen, 

ouders, leerkrachten en van het ondersteunend personeel. 

De basisschool vormt een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van onze kinderen. Mijn 

streven als deelnemende ouder in de MR is dan ook om ervoor te zorgen dat alle kinderen 

dagelijks met veel plezier naar 't Slingertouw komen. Zij moeten de school ervaren als een 

veilige thuishaven waar zij, begeleid door professionele leerkrachten en omgeven door hun 

vriendjes en vriendinnetjes, zichzelf op een positieve manier kunnen ontwikkelen en daarbij 

het beste uit zichzelf naar boven kunnen halen. In de beleving van de kinderen moet 't 

Slingertouw de allerleukste en tofste basisschool zijn die er is!! Ik wil als betrokken ouder 

fungeren als verlengstuk voor alle ouders en kinderen, hun stem laten horen en zorgen voor 

een goede en open communicatie tussen school en ouders. Daarnaast ben ik graag een 

luisterend oor voor de leerkrachten en het ondersteunend personeel en ben ik bereid 

adviserend en organiserend op te treden.  

Ik ben positief, enthousiast, toegankelijk, doel- en samenwerkingsgericht, kritisch en ik denk 

graag oplossingsgericht. Door mijn juridische achtergrond ben ik beleidsmatig goed 

onderlegd. Ik ben het gewend om vanuit verschillende invalshoeken naar bepaalde zaken te 

kijken en deze ook bespreekbaar te maken. Op deze manier wens ik de school te helpen bij 

het bieden van kwalitatief goed, leuk en passend onderwijs en een positieve en constructieve 

bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen binnen 't Slingertouw. 

Samen maken wij 't Slingertouw, een school waar onze kinderen met goede herinneringen op 

terug moeten kijken. 

 



My name is Eef van den Boom, I live in Waterrijk together with my husband Frank and I am 

the mother of our children Veau (group 2), Vic (group 1) and Tess (starting next year at 't 

Slingertouw). I am 36 years old, originally a lawyer and currently working as a Management 

Assistant at a law firm. 

I would like to become a member of the participation council, because I consider the quality of 

education for our children as very important and I would like to contribute to safeguarding 

and/or (where possible) improving the aforementioned quality within 't Slingertouw. I like to 

think along (positively critically) with regard to the current and future school policy, in order to 

ensure that the various quality indicators are assessed as more than sufficient or excellent. In 

addition, I think it is important that the different needs of children, parents, teachers and 

support staff are considered as much as possible. 

Primary school is an important part of our children's development. My aim as a participating 

parent in the MR is therefore to ensure that all children enjoy coming to 't Slingertouw every 

day. They should experience the school as a safe environment where they, guided by 

professional teachers and surrounded by their friends, can develop themselves in a positive 

way and get the best out of themselves. In the perception of the children, 't Slingertouw must 

be the nicest and coolest primary school there is!! As an involved parent, I want to be an 

extension for all parents and children, make their voices heard and ensure good and open 

communication between school and parents. And in addition, I like to be a listening ear for the 

teachers and support staff and I am prepared to act in an advisory and organizing way. 

I am positive, enthusiastic, accessible, goal-oriented, collaborative and critical, and I like to 

think in a solution-oriented way. Due to my legal background, I am well versed in policy 

making. I am used to looking at issues from different angles and to discuss them. In this way I 

would like to help the school in offering good quality, fun and appropriate education and I 

want to make a positive and constructive contribution to the developments that take place 

within 't Slingertouw. 

Together we make 't Slingertouw, a school that our children should look back on with fond 

memories. 

 

 


