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Medezeggenschapsraad
Martin Luther Kingschool en SBO Hildebrand
De Medezeggenschapsraad (MR) is het contactorgaan tussen ouders/verzorgers,
personeel en schoolleiding. Wij behartigen de algemene belangen van ouders/verzorgers,
personeel en leerlingen. Wij volgen nauwgezet de ontwikkelingen binnen de school en
adviseren de schoolleiding. Heb je vragen, ideeën en/of aandachtspunten in het algemeen
belang van ouders/verzorgers, personeel of leerlingen? Mail ons op mr@plein-oost.nl.
Graag stellen wij ons aan u voor.

Kim Boekelman
Op de Martin Luther Kingschool ben ik de leesspecialist. Als
leesspecialist coördineer ik het taalonderwijs en zorg ervoor dat het
dyslexieprotocol goed loopt in school. Op donderdag ben ik leerkracht
van groep 7. Daarnaast ben ik de voorzitter van de MR. Ik ben nu 14 jaar
werkzaam in het onderwijs, waarvan mijn derde jaar nu op de Martin
Luther Kingschool. Na de pabo heb ik mijn master
taal/dyslexiespecialisme gedaan en op dit moment volg ik de opleiding
intern begeleider bij Inholland. Ik zal dit jaar de opleiding ook afronden.

Diana Proost
Bijna twee jaar geleden ben ik met mijn dochter Olivia - nu in groep 7 en zoon Julius - nu in groep 4 - in Haarlem komen wonen. Een nieuwe
school was voor mij misschien nog wel meer wennen dan voor de
kinderen. Om meer betrokken te raken bij het reilen en zeilen op de ML
Kingschool ben ik daarom in de MR gegaan. Daar leer ik ontzettend veel
over wat er allemaal komt kijken bij het bieden van een leerzaam en
leuk programma voor de diversiteit aan kinderen.
Wat ik verder doe? Ik werk op een van de mooiste plekken van
Haarlem; Museum van de Geest | Dolhuys, fiets graag richting de
duinen en heb een kleine ijsjes verslaving.

Aukje Eenink
Mijn naam is Aukje Eenink, opgegroeid in de Achterhoek, maar in 2006
heeft Haarlem mijn hart veroverd en ben ik samen met mijn vriend hier
komen wonen.
Zelf ben ik leerkracht in het basisonderwijs, maar op de Martin Luther
Kingschool moeder van Isa (6 jaar) en de tweeling Wouter en Abel (4
jaar). Om meer betrokken te raken bij de school van mijn kinderen, heb
ik mij aangemeld voor de medezeggenschapsraad en hoop ik een mooie
bijdrage te kunnen leveren in de komende jaren.

Jacqueline Smit
Graag stel ik mijzelf even aan u voor. Mijn naam is Jacqueline Smit en ik
ben leerkracht op de Martin Luther Kingschool en sta voor groep 4.
Sinds vier jaar ben ik MR-lid. De MR vind ik een belangrijk orgaan binnen
de school waarbinnen het belang van het kind én goed onderwijs
centraal staan.

Frank de Boer
Als trotse 'bonus' ouder van Olivier in groep 3/4 van de
Hildebrandschool wil ik meer betrokken zijn bij het reilen en zeilen van
de school. Daarmee wil ik bijdragen aan veilige werk- en leeromgeving
op de school. Samen met mijn vrouw heb ik ook nog een zoon, Theo,
van 3 jaar.
Ik werk als netwerkspecialist bij een bedrijf dat producten en diensten
levert op het gebied van identificatie van personen. Daarnaast houd ik
van zwemmen, vooral in zee, het hele jaar door. Ik volg ook
zwemlessen om mijn zwemvaardigheden te verbeteren.

Tanja van Meurs
Mijn naam is Tanja van Meurs en ik ben moeder van Yalou (12 jaar) en
Merlijn (9 jaar). Ik ben getrouwd met Ivo van Meurs (ook een
onderwijzer) en ik werk sinds 2003 in het onderwijs. Dit is mijn derde
jaar op de Hildebrandschool. Op dit moment sta ik in groep 7/8 (M3OL).
In de jaren hiervoor heb ik aan verschillende groepen (groep 1/ 2 t/m 8)
lesgegeven. Elke leeftijd heeft iets bijzonders. Toch blijf ik de laatste
jaren in groep 8 hangen, omdat er veel gebeurt: het kamp, het advies en
de afscheidsavond maken groep 8 toch wel een heel speciaal jaar.
Ik geniet er erg van om de kinderen te leren kennen en een bijdrage te
mogen leveren aan het leerproces. We hebben een prachtig vak!

Adriaan Meilink
Om iets te kunnen betekenen voor de school van mijn zoon Duke, heb ik
mij een paar jaar geleden aangemeld voor de MR. Ik ben de secretaris
van de MR. De secretaris bereidt (samen met de voorzitter)
vergaderingen voor en schrijft brieven naar de directie. Samen met
mijn vrouw, die ook werkzaam is in het basisonderwijs, heb ik naast
mijn zoon Duke ook nog een dochter van 16. In het dagelijks leven ben
ik applicatiebeheerder bij het bedrijf dat paspoorten en ID-kaarten
maakt. In mijn privéleven probeer ik altijd alles te maken wat stuk is.
Graag ga ik met ouders in gesprek over alle onderwerpen in de school.

Maarten Buijsman

Mijn naam is Maarten Buijsman en ik ben de vakleerkracht
Bewegingsonderwijs van de Hildebrandschool en van beide groepen 3
van de Martin Luther King school. Dit is mijn eerste jaar als leerkracht
op Plein Oost. Hiervoor heb ik gewerkt (ook als groepsleerkracht) op
verschillende basisscholen in Amsterdam. Momenteel werk ik ook nog
twee dagen op de Holendrechtschool in Amsterdam, waar ik al een
langere tijd gymleraar ben.
Net als alle medewerkers en ouders gun ik de kinderen van onze school
een mooie en leerzame tijd toe. Door deel te nemen in de MR hoop ik
hier aan bij te kunnen dragen.

Rob Groenhart
Bijna drie jaar geleden ben ik als leerkracht begonnen op de ML King. In
mijn tweede jaar ben ik lid van de personeelsgeleding van de MR
geworden. Op dit moment geef ik les aan groep 8, altijd een leuke
jaargroep om les aan te geven omdat dit het ‘afscheid’ jaar voor de
leerlingen is. Een goed werkende MR is belangrijk als klankbord en
sparring partner voor de directie van onze school. Dit geldt zeker tijdens
de Coronaperiode, maar ook als er grote veranderingen op stapel staan.
Naast lesgeven vind ik fietsen, lezen, koken en gitaar spelen/met
muziek bezig zijn leuk om te doen.

Vacature
Voor de SBO Hildebrand zoeken wij momenteel een ouder die graag
zitting wil nemen in de MR.

