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Onderwerp: Voorstelling nieuwe leden oudergeleding MR
Datum:

12 juni 2017

Beste ouder(s) /verzorger(s),
In maart 2017 hebben wij belangstellenden gevraagd om zich kandidaat te stellen voor de
oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR) van de basisschool. Aan deze oproep hebben
drie personen gevolg gegeven, die wij dan ook van harte welkom heten binnen
onze MR.
Hieronder kunt u kennismaken met onze nieuwe leden.

Ik ben Alice Salej, moeder van Vida die momenteel in groep 2 zit. Ik werk als programmamanager
bij Stichting Radar, een organisatie die kinderen en volwassenen met een (verstandelijke)
beperking ondersteunt. Daarnaast geef ik in mijn vrije tijd jazzdans aan kinderen in de leeftijd van
8 tot 14 jaar bij Slide Dans in Landgraaf. Aangezien ik door mijn werktijden gedurende schooltijden
weinig kan betekenen voor de school, ben ik blij dat ik mijn bijdrage kan leveren als MR-lid.
Mijn naam is Gadischa. Moeder van Loyc (groep 4), Noé (groep 2) en Bent (bijna groep 1).
Ik ben werkzaam binnen het Ministerie van Justitie. Ik houd mij vooral bezig met (juridische en
opvoedkundige) zaken rondom jeugdhulpverlening, strafzaken gepleegd door minderjarigen en
schoolverzuim.
Waarom de MR? Vertegenwoordiging van ieders belang, maar vooral dat van de kinderen!
Ik ben Bianca, 35 jaar oud, ik ben getrouwd en heb twee dochters.
Lina van 2 jaar oud en Fenne van 5 jaar oud, zij zit momenteel in groep 1-2.
Op de vraag of ik interesse heb in een plek in de medezeggenschapsraad, werd ik meteen
enthousiast. Ik ben van oorsprong docent en pedagoog, maar ik ben ruim 10 jaar werkzaam als
manager in de gehandicaptenzorg. Ik heb regelmatig te maken met cliëntenraden,
medezeggenschapsraden e.d. Meedenken en meewerken aan kwaliteit en beleid vind ik erg
interessant en leuk. Ik verheug me er dan ook op een bijdrage te mogen leveren aan de
medezeggenschapsraad van De Opstap.

De samenstelling van de medezeggenschapsraad van Basisschool de Opstap zal met ingang van
het nieuwe schooljaar 2017-2018 als volgt zijn:
Namens de ouders:
Mevr. Gadischa Bressers
Mevr. Bianca Giesen
Mevr. Alice Salej
Dhr. Rob Müller
Namens het personeel:
Mevr. Nicole Diphoorn-Pijls
Mevr. Anita Geraets
Mevr. Yvanca Peeters
Dhr. Henk Werink (voorzitter)

Mevrouw Maria Pastoor, directeur van de basisschool De Opstap, is adviserend lid.

Tot slot willen wij de aftredende leden mevr. Bianca Bezemer en dhr. Rob Hendriks bedanken voor
hun bijdrage, meedenken en inzet. Wij wensen hen verder veel succes.

Namens de MR van Basisschool de Opstap
Henk Werink
(voorzitter)

