Medezeggenschapsraad Damiaanschool, de ouders:

Marjolein Laterveer
Ik ben de moeder van Mathijs (6b) en Sylvian (4b). Beide zitten ze op Damiaan
Centrum. Eén van de mooiste dingen van het hebben van kinderen vind ik om
ze te zien groeien. Niet alleen fysiek, maar vooral ook mentaal. Ik vind het
geweldig om te zien hoe nieuwsgierig ze zijn en hoe ze steeds weer nieuwe
dingen leren. Uiteraard speelt school een heel belangrijke rol in hun
ontwikkeling. Ik vind het daarom fijn om betrokken te zijn bij de
Damiaanschool en om op mijn manier door mijn deelname aan de MR ook
een klein steentje bij te kunnen dragen aan het reilen en zeilen van de school
waar mijn kinderen met zoveel plezier naar toe gaan.

Wouter Wurdemann
Sinds schooljaar 2017/2018 ben ik lid van de MR. Ik heb een zoon, Noah, en een
dochter, Isa. Isa zit op de Rozenstraat in groep 3B. Wij hebben gekozen voor de
Damiaanschool, omdat die een weergave is van onze diverse samenleving en waar
niet alleen de nadruk ligt op goed onderwijs maar ook op het goed en respectvol
met anderen omgaan.

Marjon Copier
Ik ben moeder van Marit (groep 6) en Fleur (groep 4) die beiden vanaf de
eerste groep met veel plezier naar de Damiaan op de locatie Kerckebosch
gaan. We wonen sinds 2014 in Zeist, in Kerckebosch. Na 20 jaar in
Amsterdam te hebben gewoond, was het in het begin voor ons best een
overgang. Inmiddels zijn we helemaal gesetteld en school speelt daar ook
een belangrijke rol in. In de MR hoop ik een positieve bijdrage te leveren in
de communicatie van de schoolactiviteiten, -beleid, naar ouders en de
omgeving toe en ook vice versa in bijvoorbeeld de ervaringen en innovatieve
ideëen van ouders en omgeving naar de school toe. Verder vind ik het leuk
om via deze rol meer te leren over de school als 'organisatie' en met een
open, kritische blik hier een bijdrage te kunnen leveren.

Justin Jansen
Mijn naam is Justin Jansen, ik ben de vader van Caren
(groep 8) en Julian (groep 6). Wij zijn iets meer dan drie
jaar geleden tot volle tevredenheid komen wonen in
Kerckebosch.
Ik zet mij graag de komende jaren in via de
medezeggenschaapsraad voor de verdere verbetering en
vernieuwing van het basisonderwijs aan de locatie
Kerckebosch. Via mijn functie als hoogleraar
Ondernemerschap aan de Erasmus Universiteit ervaar ik steeds weer het belang van kwalitatief
hoogstaand en vernieuwend onderwijs voor de toekomst van volgende generaties. Er zijn veel
ontwikkelingen die kansen bieden, maar beschikbare budgetten vormen een belangrijke uitdaging.
Ik ben er echter van overtuigd dat de MR in samenwerking met de school tot effectieve
leeroplossingen kan komen!

Veronique Appeldoorn
Mijn naam is Veronique Appeldoorn. Ik ben getrouwd met Oscar en wij hebben
drie kinderen die inmiddels allemaal op de Damiaanschool, locatie centrum,
zitten. Daan in groep 8, Roos in groep 6 en Maud zit in groep 1/2. Ik loop dus al
een tijdje mee op de Damiaanschool. Zelf ben ik werkzaam als leerkracht in het
speciaal basisonderwijs en ben tevens kindercoach.
Belangrijk van een school vind ik uiteraard dat er kwalitatief goed onderwijs
wordt gegeven. Dat er gekeken wordt naar de behoeften van de leerlingen
zodat zij zich op een veilige en goede manier kunnen ontwikkelen. Als moeder
én vanuit mijn passie voor onderwijs vind ik het leuk om mee te mogen denken
over het beleid, communicatie en andere schoolse zaken op de
Damiaanschool.

