Leden van de MR
MR lid: Ringo Janssen
Ik ben Ringo Janssen, getrouwd met Marjolijn en trotse vader van
drie kinderen. Veerle (groep 5), Aimée (groep 3) en Siebe (groep
1). Met 3 kinderen op school wil ik heel graag betrokken zijn bij
de ontwikkelingen van de school. Wij hebben heel bewust
gekozen voor het openbaar onderwijs en dus voor de Horizon.
Omdat ik het belangrijk vind dat er goed openbaar onderwijs in
Harmelen blijft en dat alle kinderen op de Horizon kwalitatief
goed onderwijs krijgen, wil ik daar graag een bijdrage aan leveren. Even iets over mijn achtergrond.
Na de middelbare school heb ik economie gestudeerd aan de Universiteit van Maastricht. Daarna
heb ik bijna 11 jaar bij ABN AMRO gewerkt. Om mijn energie naar mijn overtuiging meer
maatschappelijk nut te geven, ben ik vijf jaar geleden als leerkracht in het onderwijs gaan werken.
Sinds januari van dit jaar ben ik directeur van een openbare basisschool. Een grote school met ruim
700 leerlingen. Ik neem die ervaring dus ook mee als nieuw MR-lid. Maar natuurlijk zit ik daar
gewoon als pappa.
Positieve betrokkenheid van ouders is belangrijk voor goed onderwijs. Ik hoop dan ook dat u met
vragen/zorgen de weg naar de MR weet te vinden
MR lid: Barbara Hoogland
Mijn naam is Barbara Hoogland en ik vervul de functie van Intern
begeleider bij ons op school voor twee dagen in de week. Tevens ben
ik, samen met Johan, ouder van drie kinderen: Joris, Wietske en
Marijn waarvan de laatste twee op de Horizon zitten in de
bovenbouw.
Iets over mijn achtergrond: na de opleiding aan de Pabo ben ik
orthopedagogiek gaan studeren in Utrecht. Gedurende mijn
onderwijsjaren daarna als leerkracht heb ik zowel de RT als de IBopleiding gevolgd om vervolgens met alle opgedane kennis en
ervaring mijn functie als IB-er goed te kunnen uitoefenen. Mijn
huidige taken zijn zeer divers, vooral door de afwisseling in het
werken voor en met kinderen, het begeleiden van leerkrachten en het
samenwerken binnen een leuk en enthousiast team, met steeds als
doel de juiste zorg en begeleiding te kunnen bieden aan de leerlingen
op de Horizon. Ik doe dat nog steeds met heel veel plezier. De Horizon
heeft zich het afgelopen jaar kwalitatief sterk verbeterd en staat weer op de kaart. En ook de MR
heeft daar een belangrijke steen aan bijgedragen. Het komende jaar staat in het teken van het verder
uitbouwen van goed onderwijs en de juiste zorg voor iedere leerling. Samen met de MR gaan we ook
de nieuwbouw tegemoet en er zullen andere onderwerpen langskomen zoals Early Bird, nieuwe
leerlingen, opbrengst gericht werken en een goed en veilig schoolklimaat.
Nu ik sinds kort zelf in de MR zit besef ik des te meer dat de medezeggenschap van ouders van grote
waarde is voor de school. De MR heeft al laten zien dat het een brug kan slaan tussen wat ouders

wenselijk achten voor hun schoolgaande kinderen en wat de school als
belangrijk ziet voor goed onderwijs, een veilig en plezierig schoolklimaat.
Mocht u nog vragen of ideeën hebben dan kunt u contact met mij opnemen.

MR lid: Agaath van het Kaar
Mijn aan is Agaath van het Kaar, op school bekend als juf Agaath. Ik zit
al enige tijd in de MR. Meedenken en vormgeven aan het beleid op de
Horizon geeft mijn werk een extra verdieping. Door betrokken te zijn
bij de totstandkoming van het beleid, wordt het uitvoeren hiervan in
de praktijk makkelijker.
De samenwerking binnen de MR met de directie, ouders en
leerkrachten, maakt voor mij duidelijk dat alle betrokken partijen
samenwerken aan wat het beste is voor de kinderen. Een beleid dat
staat en goed doordacht is. Uiteindelijk sta ik dicht bij het proces van
de uitvoer van dit beleid en kan ik in de uitwerking ervan zien of het
ook goed is voor de kinderen. Tot ziens op de Horizon!

MR lid, voorzitter: Astrid Lecomte
Mijn naam is Astrid Lecomte, moeder van Jasmijn (groep 6) en Joran
(groep 5) en getrouwd met de voorzitter van de OR (Mark Lecomte) Je
leest het al, wij zijn zeer betrokken bij de Horizon. Als ouder vind ik dat
de kinderen naast de continuiteit van goed onderwijs vooral een
ontspannen en leuke tijd moeten hebben op de basisschool. De
basisschool is de plek waar je als kind een goede solide basis mee kan
krijgen voor de rest van je leven. Daarbij zijn naast rekenen, spelling en
taal ook leerdoelen als ontwikkelen van je creativiteit, werken aan je
zelfvertrouwen door middel van discusieren, samenwerken,
spreekbeurten houden en luisteren naar elkaar een onderdeel. Dat de
Horizon de afgelopen jaren een grote sprong heeft gemaakt en nu weer
voorop loopt is duidelijk te merken. Het werken met tablet,
technieklessen ... wat mij betreft past een schooltuin nog wel in het
plaatje.
Zelf ben ik projectmanager bij Communisis, een Engels bedrijf. Ik ben
dan ook blij met de Early bird lessen. Ik geloof in die voorsprong straks in het voortgezet onderwijs.
Het maakt je zekerder in een toch al spannende nieuwe periode.
Je mag me altijd aanspreken of e-mailen als je iets voor de MR hebt, of twijfelt of het er in thuis
hoort. Astrid-lecomte@outlook.com

MR lid: Inge Mathijssen
Mijn naam is Inge Mathijssen en ik ben de moeder van Minke (groep 7) en
Emme (groep 4).
In het dagelijks leven werk ik als klinisch geneticus; een medisch specialist
die gespecialiseerd is in erfelijke aandoeningen. Op mijn spreekuur komen
mensen die zelf een aangeboren afwijking of erfelijke ziekte hebben of
waarbij dit in de familie voorkomt. Daarnaast geef ik onderwijs aan
geneeskundestudenten en leid ik artsen op die klinisch geneticus worden.
Als ouder vind ik het belangrijk dat de kinderen een fijne en stimulerende
schooltijd hebben en ik draag daar graag een steentje aan bij. Aanvankelijk
heb ik dat gedaan als lid van de OR en nu als lid van de MR.
De Horizon ervaar ik als een erg prettige kleinschalige school waar aandacht besteedt wordt aan de
behoeften van de individuele leerling en aan een goede sfeer. Ik vind het bijzonder om te zien dat
kinderen van verschillende groepen met elkaar spelen en dat er niet gepest wordt.
Het is belangrijk om kritisch te blijven kijken naar je onderwijsbeleid, de schoolresultaten en mee te
gaan in vernieuwingen van het onderwijs. Deze punten komen dan ook standaard in de MRvergaderingen aan de orde. En natuurlijk is het ook belangrijk om de ouders zo goed mogelijk
hierover te informeren.
Mochten u vragen of verbeterpunten/suggesties hebben, spreek mij of een ander lid van de MR dan
even aan op het schoolplein of in de school.

