
Verkiezingen MR. 

Volgende week tijdens de kennismakingsgesprekken kunt u uw stem uit brengen op diegene die u 

het meest geschikt vindt als afgevaardigde van de ouders voor de MR. 

Om hierin een goede keuze te kunnen maken heeft de MR de kandidaten gevraagd hun 

belangstelling voor de MR te motiveren en uit te leggen wat hun bijdrage aan de MR kan zijn. 

We hebben drie kandidaten waar u uit kan kiezen! 

Firman Waidijk; vader van Tieme Jonas Waidijk, groep 2 

 

 
 
Kwaliteiten die u bezit en in kunt zetten als lid van de MR:   

Ik ben iemand die vanuit mijn werk ervaring heeft opgedaan in beleid opstellen. Daarbij kan ik mij 

verplaatsen in de ander en kan ik de vertaling maken voor de ander. Analytisch ben ik sterk en werk 

naar een oplossing toe, waarbij ik graag de samenwerking op zoek met anderen. 

Mijn motivatie om in de MR van PCB  De Huve te willen:   

Ik ben iemand die graag mee denkt en mee wil participeren om ervoor te zorgen dat niet alleen mijn 

kind(eren) maar ook de kinderen van andere ouders een prettige schooltijd hebben. Daarbij wil ik 

graag meehelpen om de MR op de kaart zetten, zodat ouders weten wat de MR nu precies doet voor 

de Huve. Ik wil graag mee helpen om er voor te zorgen dat de Huve gereed is voor de toekomst. 

Daarnaast staat ben ik van mening dat er ook naar de kinderen individueel gekeken moet worden 

(behoefte onderwijs). Een vastgestelde visie van de Huve draag ik graag uit naar buiten toe. 

De MR van PCB ‘De Huve’ mag en kan het volgende van mij verwachten:  

Zoals aangegeven bij mijn kwaliteiten en motivatie ben ik iemand die graag mee denkt en werkt in 

samenwerking met anderen naar de oplossing. Ik ben iemand die er voor gaat en ook een bepaalde 

kwaliteit aflever. Daarbij houd ik rekening met wat gevraagd en gewenst is.  

Dineke Kroezen; moeder van Floortje Kroezen uit groep 4 en Roos Kroezen uit 

groep 3 

 

Kwaliteiten die u bezit en in kunt zetten als lid van de MR:  

Ik ben werkzaam als directiesecretaris bij ADT, gebiedsontwikkelaar van de luchthaven Twente en 

omgeving. Ik ben doelgericht en probleemoplossend, kritisch, samenwerkingsgericht, verbindend en 

bovenal positief ingesteld. Door mijn ambtelijke achtergrond ben ik beleidsmatig goed onderlegd en 



denk graag in mogelijkheden in plaats van beperkingen. 

Mijn motivatie om in de MR van PCB  De Huve te willen:   

Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen gaande, zoals o.a. de leerpleinen en tabletonderwijs. Als 

betrokken ouder in de klankbordgroep heb ik hier al over mee kunnen denken. Ik vind het leuk en 

van belang om als ouder mee te blijven denken en praten over deze en andere onderwerpen. Door 

deelname aan de MR krijg ik meer inzicht in het reilen en zeilen van de school en wil door MR-lid te 

zijn bijdragen aan een goede en open communicatie tussen school en ouders zodat de Huve voor het 

team, ouders en leerlingen een fijne school is en blijft. 

De MR van PCB ‘De Huve’ mag en kan het volgende van mij verwachten:  

Ik denk graag (positief kritisch) mee met betrekking tot het huidige en toekomstige schoolbeleid. De 

MR is een verlengstuk van alle ouders, de toegankelijkheid en aanspreekbaarheid van de MR-leden 

vind ik daarom van groot belang. Wat ik zie en hoor als ik bij school ben, neem ik mee in mijn 

ouderstem bij de MR. 

Annemarie Veldman; moeder van Manoa in groep 4, Jonathan in groep 3 en 

en Manuel in groep 1  

 

  
Kwaliteiten die u bezit en in kunt zetten als lid van de MR:   
Ik ben in het dagelijks leven werkzaam als maatschappelijk werkster. Ik kan goed luisteren naar 
anderen en kan durf daarnaast een kritisch houding aan te nemen om zaken bespreekbaar te maken. 
Ik kan goed samenwerken. Ik heb oprechte interesse in veelzijdige zaken die voorbij komen binnen 
de MR. 
Mijn motivatie om in de MR van PCB  De Huve te willen:   
Ik wil als ouder meer betrokken raken bij de Huve en daarnaast meewerken aan de kwaliteit binnen 
de school. Verder zie ik het als mijn taak om de belangen van ouders en leerlingen te behartigen. 
De MR van PCB ‘De Huve’ mag en kan het volgende van mij verwachten:  
Ik zal signalen van ouders oppakken en deze bespreekbaar maken binnen de MR. 
Verder zal mijn actieve deelname bestaan uit het meedenken in creatieve oplossingen en het 
aandragen van mogelijke ideeën.  
 


