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Dagmar Moonen, Brede School Cortemich, Voerendaal

Berend Jan Molijn, Basisschool Cortemich, Voerendaal

voorzitter
Sinds 1 februari 2014 voorzitter van de GMR.
Mijn visie is “het kind voorop” en daar wil ik
mij binnen de medezeggenschap sterk voor
maken.

Miguel Eijnwachter, Basisschool De Gansbeek Meerssen

Vanuit mijn achtergrond in o.a. de arbeids- en organisatie en
gezondheidspsychologie en het personeelsmanagement probeer ik
op mijn eigen manier een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit
van de werking van de GMR. In het belang van het basisonderwijs
op de scholen die bij INNOVO zijn aangesloten en de basis van de
toekomst van alle kinderen die hiervan gebruik mogen maken!

Ik ben Berend-Jan Molijn, getrouwd met Claudia en vader van Wouter en Jelle.
We wonen in Voerendaal en de kinderen zitten daar op BS Cortemich. In het
dagelijks leven ben ik teammanager bij de gemeente Maastricht. Zowel voor
mijn kinderen als uit persoonlijke interesse vind ik het super om als ouder een
bijdrage te kunnen leveren aan de GMR. Via de dit orgaan krijg ik veel meer
inzicht in de werking van Innovo, terwijl ik daarnaast mijn kennis en ervaring
kan inbrengen om het onderwijs nog verder ter verrijken. Wat mij betreft een
goede zaak waar ik mij de komende jaren graag voor inzet!

Vacature Ouder geleding

Raymond Smeets, Basisschool Swentibold, Born

Martijn Valk, Basisschool H. Hart, Sibbe

Mijn naam is Raymond Smeets, ben getrouwd met Irene en vader van
Tristan en Joselien. Ik ben werkzaam bij NN Investment Partners waarbij ik
de besturen en diverse commissies van meerdere pensioenfondsen adviseer.

Mijn naam is Martijn Valk, 47 jaar en geboren en opgegroeid in Zaandam. Na
een studie in Tilburg ben ik sinds 2004 woonachtig in Sibbe. Ik ben getrouwd
met Elien en vader van Koen, Tom en Karlijn. De kinderen gaan naar BS Heilig
Hart. In het dagelijks leven ben ik projectmanager bij de Provincie Limburg en
hou me daar bezig met allerlei leuke projecten. Mijn hobby’s zijn o.a. sport
(mountainbike en roeien) en fotografie.

Ik ben zeer geïnteresseerd in alle ontwikkelingen in het onderwijs en de
onderwijsorganisatie als één van de belangrijkste pijlers binnen onze
samenleving. Bezuinigingen treffen alle sectoren, maar toch willen we allemaal
dat onze kinderen goed onderwijs krijgen en onbezorgd naar school kunnen
gaan, waarbij het belang van het individuele kind en de rol van de school
binnen de gemeenschap bovenaan staan.
In de GMR zal ik mij inzetten om ervoor te zorgen, dat de aangesloten scholen
alle mogelijke steun krijgen die nodig is vanuit INNOVO

Onderwijs is één van de belangrijkste rechten die wij hebben en goed
onderwijs is niet vanzelfsprekend. Kinderen moeten hun weg vinden in een
systeem waar prestaties van de school vaak als maatgevend worden genomen
en waar zelfs soms mee gepronkt wordt. Maar hoe zit het dan met dat
individuele kind dat net even niet mee kan, die wat moeite heeft met het
lessysteem? Is het huidige onderwijssysteem ook nog het onderwijs van de
toekomst? En zo nee hoe gaan we daar dan mee om?
Een school is ook meer dan een plek om te leren, zij speelt vaak een
belangrijke rol in het sociale leven van een buurt of dorp en is voor sommige
kinderen de plek om even uit een vervelende thuissituatie weg te zijn. Innovo
heeft veel kleine scholen in dorpen en scholen in wijken met sociale
achterstanden. Ik denk graag mee over de visie die Innovo heeft over scholen
in gebieden die moeilijk zijn. Hetzij door een laag leerlingenaantal hetzij
doordat zij in een gebied liggen met sociale achterstand.

De personeelsgeleding:

Marjolijn van Roon, Basisschool Cortemich, Voerendaal

Anke Paas, Basisschool De Bolster, Nuth

Ik ben Marjolijn van Roon, 32 jaar en werkzaam op Brede school Cortemich in
groep 8. Ik vind het belangrijk om mee te praten over de ontwikkelingen
binnen Innovo. Daarnaast vind ik het leuk om na te denken over hoe we het
onderwijs met zijn allen, voor alle kinderen, zo goed mogelijk vorm kunnen
geven.

Ik ben Anke Packbier-Paas, 38 jaar en werkzaam op
basisschool de Bolster in groep 1/2. Ik ben gelukkig
getrouwd en heb een dochter van zes jaar. Mijn
hobby’s zijn fietsen, wandelen en leuke dingen
ondernemen met mijn gezin. Ik ben geïnteresseerd in
alle ontwikkelingen in onderwijs en de
onderwijsorganisatie. Ik wil actief meedenken en
meedoen en heb me daarom opgegeven voor de
GMR.

Annemiek Pustjens, Basisschool Triangel, Linne

Sylvia Voeten, Basisschool Stefanus, Wijnandsrade

Ik ben 31 jaar oud en ik vind het prettig om inhoudelijk mee te denken over
goed onderwijs waarbij oog is voor alle kinderen en werknemers. Omdat ik zelf
werkzaam ben als leerkracht in groep 5 denk ik dat ik een zinvolle en
realistische input kan leveren over het wel en wee op de werkvloer. Binnen de
GMR kan ik op een positieve en kritische manier meekijken naar het beleid
binnen Innovo en daar een steentje aan bijdragen.

Onder het motto: samen zijn we sterk, ben ik van mening dat er
meerdere collega’s van de werkvloer in de GMR zouden moeten
participeren. Ook jouw mening telt!

Hans Dam, service bureau
Lid van de GMR sinds 2013. Expertisegebied HRM.

Ton Verhiel, ZMLK Catharinaschool, Heerlen
secretaris
Medezeggenschap is samen denken, praten en plannen om de visie en de
missie van de organisatie vorm te geven om zo alle medewerkers de
mogelijkheid te bieden het beste uit onze kinderen te kunnen halen.

