Jessica (ouder) – voorzitter
Ik ben moeder van Kristel (groep 3), Tobias (groep 1) en Gwen (bijna 2). Ik woon samen met Bert en
wij zijn eigenaar van 2de hands handel Westerwolde in Vriescheloo.
De Driesprong is een bewuste keus voor ons, wij zijn blij met de manier van lesgeven en de groene
omgeving van school.
Sinds eind schooljaar 2015-2016 ben ik bij de MR gegaan. Ik wil graag meepraten en meedenken over
allerlei zaken die met school te maken hebben, zowel in het bestaande beleid als ook in nieuwe
inzichten. Op deze manier hoop ik dat we de kinderen op een fijne manier kunnen begeleiden in het
onderwijs.
Vanaf eind schooljaar 2017-2018 zal ik voorlopig aftreden. In juli verwachten wij ons vierde kindje en
heb ik meer tijd nodig voor ons grote gezin en het verder opbouwen van onze zaak. Ik hoop over een
aantal jaar, als de kinderen wat ouder zijn, weer aan te kunnen treden als MR-lid. Ik ben met plezier
lid geweest. Als je interesse hebt in het beleid van school en de meer organisatorische zaken, kan ik
een zitting bij de MR zeker aanraden.
Tanja (leerkracht) – secretaris
Mijn naam is Tanja van Ravenhorst en al meerdere jaren werkzaam in het onderwijs als
groepsleerkracht, vakleerkracht, docent L.O. en coördinator en op dit moment leerkracht van groep
7/ 8 op De Driesprong.
Naast het lesgeven ben ik ook werkzaam geweest als directeur-bestuurder van mijn eigen bedrijf
Eigen Wijzer BV op het prachtige Bonaire. Bonaire kent veel mogelijkheden tot vernieuwing en
verbetering. Ik wilde daar graag een steentje aan bijdragen. Mijn bedrijf had o.a. betrekking op het
begeleiden van leerlingen, leerkrachten, scholen en organisaties. Daarnaast heb ik als project een
geheel nieuwe Naschoolse Opvang en een eerste Peuterspeelzaal opgezet en hier d.m.v. een
duidelijke, nieuwe en innovatieve visie een succes van weten te maken.
Het leveren van een positieve bijdrage aan de gang van zaken op de school als MR lid past daarom
ook bij mij. Ik ben graag nauw betrokken bij de school, innovatief, voel me medeverantwoordelijk
voor het welzijn van de leerlingen en het team en bewaak graag mede de kwaliteit van het
onderwijs.

Anne-Karien (ouder) - lid
Mijn naam is Anne-Karien en ik ben de moeder van Jadé (groep 2) en Quinn (groep 1) en getrouwd
met Kor. In het verleden heb ik gewerkt als sociaal pedagogisch werker/maatschappelijk werker. Op
het moment ben ik fulltime moeder maar nu beide kinderen naar school gaan ben ik me aan het
oriënteren op de mogelijkheid om een eigen bedrijf te beginnen of om als zzp'er te starten. Wel weer
in de hulpverlening want dat blijft me trekken.
Sinds kort ben ik lid van de MR. Ik hoop een bijdrage te kunnen leveren aan een positief leer- en
leefklimaat op school en aan het gevoel van verbondenheid tussen ouders en
leerkrachten/schoolleiding, opdat wij met elkaar onze kinderen een goede basis kunnen geven voor
hun toekomst.

Antonia (intern begeleider en leerkracht) - lid
Op de Driesprong ben ik wellicht een bekend gezicht voor U. Met veel plezier ben ik betrokken bij het
onderwijs en de ondersteuning op het gebied van zorg voor leerlingen, ouders en het team. Ik ben
altijd al geïnteresseerd geweest in de organisatorisch en beleidsmatige onderwerpen binnen de
school. Nieuwe ontwikkelingen volg ik en praat daar graag over mee. Dit schooljaar heb ik namens
het personeel zitting in de MR. Ik hoop op deze manier mijn steentje bij te dragen aan de kwaliteit
van ons onderwijs op de Driesprong.

