
Beste ouders en personeel van de Sint Jan, 

 

De eerste kerstbomen staan alweer in de huizen en de leerlingen zijn al weer bezig met de laatste 

schooldagen van dit kalenderjaar. Het nieuwe schooljaar is dus al weer een tijdje bezig. 

Hoog tijd dat wij ons eens voorstellen. Wij zijn de ouders van de Medezeggenschapsraad van de Sint 

Jan. Met dit jaar ook een nieuwe voorzitter. Annemarie Schaap heeft afscheid genomen van de MR 

en het stokje overgedragen aan: 

Ik ben Roderick van de Geer.  

Dit is mijn tweede jaar als MR lid op de Sint Jan en het tweede jaar 

dat ik in dit prachtige dorp woon. Hiervoor, in Alkmaar, was ik ook lid 

van de MR en heb ik dat ook een jaar als voorzitter mogen doen. Ik 

zie dat hier dezelfde soort thema's spelen en dat een goede relatie 

tussen MR en Directie écht het verschil kan maken.  

Zoals gezegd wonen wij dus nog niet zo lang in het dorp. Onze doch-

ter Nadí gaat dit jaar naar de middelbare school. Zoon Kiyo zit in 

groep 5. Daarnaast hebben wij sinds kort een pleegdochter Jessica. 

Ook zij zit dit jaar in de brugklas.  

 

Ik ben Petra van der Gulik, geboren en getogen Waarlander. Ik 

woon aan de Houtwerf samen met Ramon en onze 2 mooie doch-

ters Evie (groep 8) en Luna (groep 4). In het dagelijks leven werk 

ik als Adviseur Particulieren bij een bank. Sinds kort ben ik gestart 

met een omscholingstraject naar het onderwijs. Heel wat anders 

waar ik enorm veel zin in heb. In mijn vrije tijd hou ik me op dit 

moment voornamelijk bezig met onze pup, wandel en lees ik 

graag en hou van gezelligheid met mijn familie en vrienden. 

Sinds 2 jaar ben ik lid van de MR omdat ik graag betrokken ben bij 

de school waar onze kinderen dagelijks naar toe gaan. Ik ben van 

mening dat het bieden van een veilige (leer) omgeving en het bie-

den van goed onderwijs een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

is van ouders en school. Als MR-lid hoop ik hier mijn steentje aan 

bij te dragen. Ik hoor het graag als er onderwerpen leven onder 

ouders waar de MR wat in kan betekenen.  

 

 

 

 

 

 



 

Mijn naam is Eva Bos-Vrijsen. Ik ben getrouwd met Martien en sa-

men zijn wij de ouders van Ike, Timo en Stef. 

Ik ben werkzaam bij 's Heeren Loo in de ambulante hulpverlening. 

Vanaf september 2020 ben ik lid van de medezeggenschapsraad bin-

nen de Sint Jan school. 

Ik vind het belangrijk om als ouder betrokken te zijn bij school en om 

op een positieve manier mee te denken aan de ontwikkelingen bin-

nen het onderwijs. 

Doordat onze kinderen in zowel de onder, midden en bovenbouw 

zitten hoop ik een brede visie te hebben vanuit het oogpunt van ou-

ders. 

Samen met de leerkrachten én ouders wil ik een open en transpa-

rante bijdrage leveren aan het leer én leefklimaat voor de leerlingen! 

 

Ook nieuw dit jaar (of eigenlijk terug van weg geweest) is Alma. Zij vervangt juf Ruda. En onlangs 

heeft juf Karien aangegeven te stoppen met de werkzaamheden voor de MR; juf Margo neemt haar 

plaats in. We zijn dus maar wat blij dat juf Hannie is gebleven voor de broodnodige continuïteit. 

Want we hebben dit jaar wel een paar belangrijke thema’s te bespreken.  

Om te beginnen, hoe kan het ook anders, houdt het Coronavirus ons allemaal bezig. Ook de MR heeft 

daar in de afgelopen 9 maanden veelvuldig over gesproken. Wij zijn blij dat wij met de directie goede 

afspraken hebben kunnen maken over het (tijdig) informeren over de nodige maatregelen en de 

wijze waarop het schoolrooster nu vorm heeft gekregen.  

Het bruggetje met het schoolrooster is daarmee snel gemaakt. Voor de zomervakantie hebben wij 

(directie en MR gezamenlijk) een enquête uitgezet om uw mening te horen over de verschillende 

roostertypes. Wij hebben toegezegd daar in dit schooljaar op terug te komen. De gesprekken hóe we 

dat moeten doen hebben wij nu verder uitgewerkt. Een klassieke informatieavond op school is he-

laas nu nog geen mogelijkheid. We hebben gezocht naar een alternatief om dit online te kunnen or-

ganiseren zodat iedereen in staat wordt gesteld om zijn of haar mening te geven. Want die telt, zeker 

op dit onderwerp. Voor dit proces nemen we de tijd. Die tijd wordt ons gegeven doordat we nog wel 

even met het Coronarooster te maken hebben. Uiteindelijk zullen de ouders, als de Sint Jan een an-

der rooster wil dan wat er was vóór de coronamaatregelen, in een nieuwe enquête worden geraad-

pleegd.  

Een ander thema wat dit jaar veelvuldig op de MR agenda staat is het plan omtrent verbouw/nieuw-

bouw. Het schoolgebouw van de Sint Jan staat op de gemeentelijke nominatie om onder handen ge-

nomen te worden. De MR wordt door de directie in staat gesteld dit proces te volgen. Dat vinden wij 

belangrijk, want er kunnen nu keuzes gemaakt worden voor de aankomende jaren. Daarbij willen wij 

graag de samenwerking met de (ouderraad van de) BSO opzoeken omdat wij vinden dat we dit als 

kindcentrum moeten vormgeven zodat het gebouw een goede combinatie wordt van leren, spelen 

en opvang. 



Die samenwerking met de andere oudergeledingen is iets waar wij meer tijd in willen investeren. Er 

zijn vele ouders die een bijdrage leveren in MR, Ouderraad en Oudervereniging. Daarnaast dragen 

veel van jullie ook op een andere manier hun steentje bij. Door de coronamaatregelen is het contact 

en de verbinding soms lastig te vinden. We staan immers niet meer dagelijks op het schoolplein. En 

ook op de sportvelden zijn we terughoudend met het bezoek waardoor het spontane contact veel 

minder is dan voor de corona-uitbraak. Hoe we dit moeten doen weet ik eerlijk gezegd nog niet.  

Maar misschien hebben jullie daar zelf ideeën over. De mailbox van de MR staat voor alle suggesties 

open. (mr.sintjan@blosse.nl) 

 

Hartelijke groeten, 

De MR-leden 
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