
   

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ouder: 
Ik heb zitting in de GMR van Promes  
genomen omdat ik betrokkenheid bij  
de scholing van mijn kinderen wilde.  
Goed onderwijs is belangrijk voor alle  
kinderen en daarin probeer ik mijn  
steentje binnen de GMR van Promes  
bij te dragen. Als ouder is het ook zeer  
leerzaam om te zien wat er allemaal gebeurt binnen de 
stichting. En als GMR lid mag je meepraten, -denken en -
beslissen. 
 
Arjan Tiemens, ouder OBS de Ijsvogel, voorzitter. 
 
 

 

Personeel: 
Sinds dit schooljaar ben ik lid van de GMR. 
Ik vind het interessant om mee te denken/ 
beslissen over de ontwikkelingen binnen  
het onderwijs. Als GMR-lid ben je betrokken  
bij de actuele ontwikkelingen van de stichting. 
 
Roelanda Bartelds,  
leerkracht OBS Commissaris Gaarlandt 
 

Personeel: 
Binnen de GMR geef ik invulling aan de  
formele medezeggenschap. Daarnaast treed ik  
op als gevraagd en ongevraagd adviseur  
(in brede zin) van het college van bestuur.  
Door een proactieve houding en een evenwicht  
tussen 'professionele afstand' en 'betrokkenheid' wil ik 
verantwoordelijkheid nemen voor goed onderwijs. 
 
Balthazar Gijzen, leerkracht OBS de Woldstroom 
 

Ouder:  
Ik ben Femke Zitman en sinds kort ouderlid bij  
de GMR. Mijn dochter gaat vanaf februari 2021 
naar de Sprinkels. Ik ben graag betrokken bij de  
schoolperiode van mijn kinderen en vind het  
fijn om op de hoogte te blijven van de  
overkoepelende ontwikkelingen op  
onderwijsgebied.  Ik werk zelf als  
gedragswetenschapper in de Gehandicaptenzorg.  
Mijn bijdrage zal dus vooral pedagogisch van aard zijn.  
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
De GMR stelt zich voor: 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouder: 
Mijn naam is Erik Doornbos. Ik ben 5 jaar geleden als  
ouder bij de GMR gestart omdat ik graag een bijdrage  
wilde leveren aan de ontwikkelingen binnen Promes.  
Ik vond en vind het belangrijk om mee te denken met het  
beleid van de Stichting om onze kinderen zo goed  
mogelijk voor te bereiden op het deelnemen aan de  
samenleving.  
De afgelopen jaren zijn we een serieuze gesprekspartner geweest voor 
de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. We hebben kritisch 
meegekeken over onderwerpen als begrotingen, formatie-
overzichten.  Hierin is er steeds meer transparantie gecreëerd, zodat we 
de investeringen in onderwijs beter kunnen volgen. Vanuit de GMR 
geven we gevraagd en ongevraagd advies. We hebben al mooie stappen 
gemaakt en verwachten met de nieuwe voorzitter Niels Strolenberg 
volgende stappen te maken om Promes meer op de kaart te zetten. 
Komende zomer stop ik bij de GMR omdat mijn dochter naar de 
middelbare school gaat. Er komt dus een plek vrij voor een andere 
ouder. Naast de bijdrage die je levert aan de Stichting Promes is het ook 
leuk voor je eigen persoonlijke ontwikkeling. Dus geef je op voor de 
GMR verkiezingen. 
 
Erik Doornbos, ouder OBS de IJsvogel 

Personeel: 
 
Graag willen we de GMR compleet maken!  
Per direct zijn we op zoek naar een  
personeelslid die in de GMR zitting  
wil nemen. 
 

Personeel: 
Als leerkracht op één van de twee scholen voor 
Speciaal Onderwijs van Stichting Promes vind ik  
het belangrijk dat het SO ook vertegenwoordigd  
is binnen de GMR.Passend Onderwijs heeft  
gevolgen voor het basisonderwijs, maar zeker  
ook voor het SO. 
Een goed personeelsbeleid vind ik belangrijk,  
zodat personeelsleden en kinderen zich prettig  
voelen op de scholen van Promes. 
 
Ingrid Bruijne, leerkracht Mackayschool  
 

Ouder: 
 
Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn  
we op zoek naar een ouder die in de  
GMR zitting wil nemen.  

 

 

 

 

 

Ouder: 
Mijn naam is Richard Henderiks (44) en  
ik ben de vader van Sophie die op de  
Sprinkels zit. Sinds 2018 ben ik actief  
als ouderlid van de GMR waar ik de  
mogelijkheid heb om een bijdrage te  
kunnen leveren aan het strategische  
beleid van de stichting Promes. Vanwege mijn accountancy 
achtergrond ligt mijn focusgebied binnen de stichting op 
financiën en voor de verbinding tussen de GMR en MR is de 
Sprinkels mijn 'maatjes-school'. In het dagelijks leven ben ik 
directeur bij ISA Group in Apeldoorn een bedrijf dat zich 
bezig houdt met interim management, werving en selectie, 
consultancy en trainingen.  
 
Richard Henderiks, ouder OBS Sprinkels 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ouder: 
In mijn dagelijks werk kijk ik met een  
scherp oog naar de kwaliteit van  
software oplossingen binnen het bedrijf  
waar ik werk. Als ouder en betrokken en  
sociaal persoon met oog voor zijn  
directe omgeving vallen mij ook  
dingen binnen organisaties op. Het hoe en waarom er 
dingen worden gedaan, zoals ze worden gedaan hebben 
mijn aandacht. Altijd met het doel om gezamenlijk tot 
verbetering of nieuwe inzichten te komen. Help jij ons 
daar ook bij? 
 
Christiaan Keur, ouder OBS Sprinkels. 
 

Personeel: 
Als GMR-lid zet ik mij in om betrokken te zijn bij  
de onderwijsprocessen binnen de Stichting Promes.  
Hoe draagt zij bij in het onderwijsveld binnen  
de gemeente Meppel. Een bijdrage op het vlak  
van communicatie en uitstraling. Tevens vind ik  
het van belang dat ik het personeelsbeleid dat  
aan de orde komt, voor collega’s en nieuwe collega’s,  
volg en over communiceer en meedenk. Het is ook  
van belang dat iedere school binnen de Stichting Promes, zijn/haar 
eigenheid behoudt, maar wel samen optrekt in de gestelde doelen van 
het Openbaar Onderwijs. 
 
Carola Veenhuysen, leerkracht OBS Sprinkels 
 

 

 


