Kandidaten MR-ouderlid verkiezing 2018
BARBARA WISMAN
(moeder van Mandy groep 8 en Demy groep 4)
Het lijkt mij wel een leuke uitdaging om in de MR te zitten.

DANIËLLE DOL
(moeder van Lex groep 3)
Ik voel me al sinds de eerste dag dat Lex naar de Zevensprong gaat erg betrokken
met de school en ben daarom ook met veel plezier “klassenmoeder”’ van groep 1/2b
geweest en ik ben dit nu ook in groep 3.
Toen er dus dan ook mensen gevraagd werden bij de MR, dacht ik hé dat is misschien
wel wat voor mij.
Ik denk graag mee en hoor veel van de ouders om me heen. Ik vind het dan ook erg
belangrijk dat er een goede samenwerking is met elkaar en voor elkaar.
Ik hoop een positieve bijdrage te kunnen leveren in de MR.

DEBBY LANSER
(moeder van Chloë groep 6 en Milo groep 3)
Met veel enthousiasme stel ik me kandidaat als ouderlid van de MR. Twee redenen
staan daarbij voorop:
Allereerst dat onze kinderen op de basisschool kunnen uitgroeien tot wie ze kunnen en
willen zijn. En dat ze daar veel plezier aan beleven. Goed beleid op school is daarin
een eerste stap en daar denk ik graag over mee.
Daarnaast zet ik graag mijn kennis in over onderwijsbeleid. Als sectorhoofd Arbeid,
Onderwijs en Pensioenen bij het CPB (Centraal Planbureau) snap ik waar scholen qua
regelgeving en financiële beperkingen mee geconfronteerd worden. Beleid maken
binnen een school is geen gemakkelijke taak en vraagt om een meedenkende en ook
kritische blik vanuit de ouders.
De MR brengt ouders en leerkrachten samen om mee te praten over de gang van
zaken op school, hoe mooi is dat!
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Dit is géén stembiljet!

