
 

 

 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers van de Mariaschool, 

In de nieuwsbrief van 18 september jl. heeft u kunnen zien dat wij drie vacatures open hadden staan 
voor nieuwe MR leden. Zeven ouders hebben zich kandidaat gesteld, waaronder ook de huidige leden 
van de MR. De kandidaten willen zich hieronder graag aan u voorstellen.  
 
Woensdag 28 oktober krijgen alle oudste kinderen van het gezin een stembiljet mee. Deze kunt u tot 
en met vrijdag 6 november 12:00 u inleveren. Bij de ingang van beide locaties staat een leerkracht 
met een gesloten box waarin u of uw kind dit stembiljet kunt inleveren.  
 
Let op: u kunt maximaal op 3 ouders stemmen, minder mag ook, maar bij meer dan 3 kruisjes telt uw 
stem niet mee.  
 
In de nieuwsbrief van 20 november maken wij bekend wie er de komende drie jaar zitting heeft in de 
oudergeleding van de MR.  
 
Hieronder stellen de zeven kandidaten zich aan u voor:  
 
 
 
 

 

Dennis Woltman 
Ik ben Dennis Woltman en vader van drie kinderen (Liz groep 8, 
Mila groep 5 en Twan groep 2) op de Mariaschool. In werk als 
relatiebeheerder bij Bloemendaal Ruigrok waar het mijn taak is 
om ondernemers te helpen hun doelen te realiseren. Hiervoor is 
een luisterend oor en heldere communicatie noodzakelijk. Ik ben 
sinds september 2015 lid van de medezeggenschapsraad van de 
Mariaschool. Een ontzettend leuke rol waarin ik wat terug kan 
doen voor de school die zo goed voor onze kinderen zorgt. De 
zaken die spelen op een school heb ik tot mij genomen en 
probeer nu samen met de andere MR leden de school stabiel te 
houden en klaar te stomen voor de toekomst. Ik luister goed naar 
de wensen van de ouders en naar die van de Mariaschool. Graag 
zou ik herkozen worden om de ingeslagen weg te kunnen blijven 

bewandelen. Samen met ouders en school de diverse uitdagingen aangaan en nadenken over een 
oplossing die voor de kinderen en de school de beste is. Zodat we er samen voor zorgen dat we de 
koers vast blijven houden en het totaal beeld niet verliezen.  
 

Met vriendelijke groet, 

Dennis Woltman 

 
 
 
 

 

MR verkiezingen  

 
 

 

 

 



 

 

Diane Andriessen 
Mijn naam is Diane Andriessen en ik ben de moeder van Jill 
(groep 5) en Amy (groep 3). Ik vind de Mariaschool een hele fijne 
school met een goede sfeer en, niet onbelangrijk, een goed en 
veilig onderwijsklimaat. Ik wil mij graag inzetten om dit te 
behouden en hopelijk nóg beter te maken.  
 
Sinds 2019 ben ik lid van de ouderraad, waar ik deel uitmaak van 
de sportcommissie. Graag zou ik in de medezeggenschapsraad 
willen plaatsnemen om ook de schakel te kunnen zijn tussen de 
ouderraad en medezeggenschapsraad. Dit met als doel om zo 
goed mogelijk alle ouders/verzorgers van de kinderen van de 
Mariaschool te vertegenwoordigen. 
 

Ik zou graag mee willen werken om de medezeggenschapsraad beter zichtbaar te maken. Duidelijke 
communicatie richting de ouders/verzorgers over wat er in de medezeggenschapsraad speelt en welke 
beslissingen er worden genomen. Hierdoor kunnen ouders/verzorgers gericht vragen stellen aan de 
medezeggenschapsraad en krijgt men de kans om mee te denken over de onderwerpen die op dat 
moment spelen. 
 
Ik ben enthousiast, betrokken, creatief, serieus met gevoel voor humor en draai niet om de zaken 
heen.    
Hopelijk hebben jullie voldoende vertrouwen in mij en willen jullie op mij stemmen. Vragen? Spreek 
met gerust aan op het schoolplein.  
 
 
 

Hans de Weerd 

 
Mijn naam is Hans de Weerd. Ik ben getrouwd met Annette en 

samen hebben wij 3 drie kinderen op de Mariaschool. Femke in 

groep 3, Eline in groep 6 en Thomas in groep 8. In het dagelijks 

leven ben ik businesscontroller bij de gemeente Rotterdam.  

Ik ervaar de Mariaschool als een fijne school waar, door de inzet 

van leerkrachten en ouders, een prettige, ontspannen sfeer hangt 

waardoor onze kinderen met veel plezier naar school gaan.  

Een school die in sommige opzichten traditioneel is, maar ook 

met zijn tijd meegaat. In de huidige tijd komen er vele 

vraagstukken op een schoolteam af, om die reden ben ik 3 jaar 

geleden in de MR gestapt. In de afgelopen jaren heb ik ervaren 

dat je als ouder in de MR, samen met de leerkrachten van de MR en de directeur, een zinvolle 

bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van de school.  

Met de opgedane kennis en ervaring van de afgelopen 3 jaar zou ik graag nog een termijn in de MR 

willen zitten. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Harry Hes 

Mijn naam is Harry Hes 49 jaar, sinds 2008  getrouwd met Ellis en 

vader van Duuk (9) en Mijs(6) . 

In het dagelijks leven ben ik naast het vaderschap werkzaam als 

salesmanager in de luchtvaartindustrie. 

Ik ben ook lid van de technische commissie bij voetbal vereniging 

DSVP en verantwoordelijk voor de onderbouw  ( O11-O7) bij DSVP, 

deze verantwoordelijkheden bestaan o.a. het bewaken van het 

opgezette beleidsplan  die als leidraad geldt voor de 

jeugdopleiding.  

 

Heldere en duidelijke communicatie naar de ouders toe en ten alle tijden oplossing gericht denken is 

een sterke kant van mij.  

De reden dat ik mijzelf verkiesbaar heb gesteld voor de MR van de Mariaschool is omdat ik betrokken 

wil zijn bij het onderwijs dat mijn kinderen op school krijgen. Daarnaast wil ik graag een bijdrage 

leveren aan de optimale kwaliteit. 

Met vriendelijke groet, 

Harry Hes 

 

  

Jaimy de Gier 

Ik ben Jaimy de Gier en moeder van Finn (groep 7), Juuls (groep 
5) en Sue (groep 1). Gedurende 20 jaar ben ik werkzaam in het 
(speciaal) basisonderwijs in Den Haag, waarvan de laatste 10 jaar 
in de rol van intern begeleider en lid van het management team.  
 
Waarom stel ik me kandidaat:  
Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn bij de ontwikkelingen 
op de Mariaschool en wil hier graag actief mijn bijdrage aan 
leveren. Het meedenken, praten en adviseren over het 
schoolbeleid zal ik met veel enthousiasme doen, omdat ik de 
invloed van het onderwijs op de ontwikkeling van kinderen van 
groot belang vind evenals de betrokkenheid van ouders bij het 

onderwijs. De oudergeleding van de MR vertegenwoordigt alle ouders van de Mariaschool. Ik vind het 
daarom van groot belang dat de MR zichtbaar is, goed te bereiken, actief is en transparant handelt.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Judith Gijzenburg 

Mijn naam is Judith Gijzenburg. 

Ik heb samen met mijn man Robert twee kinderen. Sofie zit in 
groep 6B en Thijs in groep 4B. 
Ik werk drie dagen als casemanager dementie in de regio Den 
Haag/Leidschendam-Voorburg. 
 
Ik wil lid worden van de MR, omdat ik het belangrijk vind dat de 
belangen van de ouders behartigd worden. Ik wil een positieve 
bijdrage leveren aan de gang van zaken op de Mariaschool. Als 
MR kan je o.a. advies geven op zaken zoals lesrooster, beleid 
m.b.t. organisatie en onderhoud van school of instemming  geven 

bij o.a. veranderingen van onderwijskundige doelstellingen of schoolreglement. Belangrijk is dat de 
advisering en instemming die de MR geeft aan school breed gedragen wordt door de ouders. Daarnaast 
vind ik het ook interessant om de ontwikkelingen te volgen waar het gaat om de toekomstplannen van 
de Mariaschool.  
 
 
 

Nita Graafland 

Een veilige school, waarbij onderwijskwaliteit en het sociaal 

welbevinden boven aan de lijst van elke ouder staat. Is dat bij u 

ook het geval, stem dan op mij. Ik ben Nita Graafland en ik stel 

me verkiesbaar voor de medezeggenschapsraad van de 

Mariaschool. 

In het dagelijks leven doceer ik recht op hogeschool Inholland, 

ben ik getrouwd met André, heb ik 2 kinderen en ben met enige 

regelmaat te vinden op de tennisbaan. 

Een stem op mij betekent: Openheid, betrokkenheid en 

transparantie.  Door mijn jarenlange ervaring in het onderwijs, 

zowel basisonderwijs als het hoger onderwijs, ben ik me heel goed 

bewust van de kwaliteitsvraagstukken die voorbij komen in de medezeggenschapsraad. Ik heb al 

meerdere jaren deelgenomen in de medezeggenschapsraad, waardoor ik op de hoogte ben van de 

ingezette ontwikkelingen zowel op het gebied van onderwijs als andere aangelegenheden. Ouders 

weten me te vinden doordat ik 2 kinderen op de Mariaschool heb (July groep 7 en Sofie groep 4). 

Spreek me gerust aan op het schoolplein of in het dorp als er onderwerpen zijn waarover je graag wilt 

sparren! Naast de ervaring in het onderwijs kan ik ook op gemeentelijk invloed uitoefenen op 

onderwijsvraagstukken, dit vanwege mijn taak als gemeenteraadslid.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 


