WIE IS WIE IN ONZE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Hallo allemaal,
Ik ben Marlies ter Bruggen, getrouwd met Henry en
we hebben 3 kinderen: Robin (9 jaar), Silvan (8 jaar)
en Linde (4 jaar). We wonen met veel plezier in
Hasselt. Sinds vorig schooljaar zit ik in de
medezeggenschapsraad van Het Anker. Ik vind het
een leuke en zinvolle manier om bij school
betrokken te zijn en zo de belangen te behartigen
van de leerlingen en hun ouders. Verder werk ik nog
een aantal uren bij de Hazelaar in Hasselt in de zorg
en ook als receptioniste/telefoniste.

Hallo allemaal,
Graag stel ik me kort aan jullie voor als nieuw lid van de
MR. Ik ben Maurits Bos, 40 jaar, getrouwd met Berlinda en
trotse vader van Ruben en Tiemen. Geboren in Enschede en
na een aantal omzwervingen sinds een jaar of 15
woonachtig in Hasselt. In het dagelijks leven ben ik Team
Leider van een team inkopers bij het Finse bedrijf Wärtsilä.
In mijn vrije tijd breng ik aardig wat tijd door achter de
piano en werk ik me graag in het zweet tijdens het
sporten.
Deel uit maken van de MR stelt me in de gelegenheid om
mee te denken en te praten over de inhoud en uitvoering
van het onderwijs op school; iets waar ik me graag namens de leerlingen en de
ouders voor wil inzetten.

Mijn naam is Henrike van Ittersum. Op 6 februari 1974
ben ik als Henrike van Spijker geboren in ’sHeerenbroek en daar ben ik ook opgegroeid. Al vroeg
wist ik dat ik graag juf wilde worden. En dus kwam ik in
Zwolle op Pabo Windesheim terecht. Na één jaar op de
Maarten Luther school in Genemuiden ben ik in 1996 in
Hasselt op de PWAS gaan werken. Tot 2007 heb ik daar
gewerkt in bijna alle groepen behalve groep 1. In dat
jaar ben ik naar CBS Het Anker gegaan. Na groep 3, 4 ,5
en 7 werk ik nu veel met individuele kinderen in de
functie van leerkrachtondersteuner.
In 1996 ben ik getrouwd met Jan Bernard, mijn boer die
ik zonder “Boer zoekt vrouw” (want dat bestond toen nog niet) gevonden had. Wij
hebben samen twee dochters; Corine en Iris en wonen op het (ook) mooie
Kampereiland!
Sinds vorig schooljaar zit ik in de MR van Het Anker, voorheen heb ik een aantal
jaren in de GMR gezeten. Als er dingen zijn waar u als ouders tegenaan loopt op
school of als u vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op.
Hallo, mijn naam is Clarinda van Motman. Ik werk
sinds 2000 op CBS Het Anker. Momenteel sta ik voor
groep 3. Ik woon in Hattem en ik zit al verschillende
jaren in de MR. Sinds 4 jaar ben ik voorzitter van de
MR.
We vergaderen een keer of 6 per jaar en bekijken
allerlei lopende zaken, zoals het vakantierooster en
de schoolgids. Heeft u vragen of punten die we in de
MR kunnen bespreken, laat het dan even weten.

