
Ik ben Frank van den Hoff, 51 jaar oud. Ben getrouwd en heb drie 
kinderen, Marije (22), Oscar (18) en de jongste, Nina (15). De jongste 
zit in het examenjaar van de TL en zit namens de leerlingenraad ook 
in de Medezeggenschapsraad. In het dagelijkse leven zit ik in het 
welzijnswerk in Amsterdam Centrum. Vanaf het eerste leerjaar van 
Nina ben ik betrokken bij de Medezeggenschapsraad. Dit omdat ik 
het van belang vind dat de kwaliteit van onderwijs goed is en het 
beleid is afgestemd met de medewerkers. Om dit open transparant 
te doen vind ik het zaak dat ouders vertegenwoordigd zijn bij het 
adviseren, toetsen en ontwikkelen van het beleid. Ook ben ik van 
mening dat wij als ouders een grote verantwoording hebben bij het 
begeleiden en ondersteunen van onze kinderen naar hun 
volwassenheid. Via de Ouderraad, welke pas is ontstaan, zou ik dan 
ook meer ouders willen raadplegen en willen betrekken bij de school 
en de leerweg van onze kinderen. Samen kijken naar de 
ontwikkelingen in de samenleving en kijken hoe we de kansen en 
bedreigingen meer met elkaar kunnen bespreken om van elkaar te 
leren om te komen tot een goede toekomst voor onze kinderen en 
de samenleving. 
 

 

Ik ben Jiska Braun, moeder van Bink Dekker.  
Ik heb gekozen voor de Ouderraad omdat ik graag betrokken wil zijn 
bij de school van mijn kind. Mee denken maar vooral ook kijken wat 
de ouders belangrijk vinden zeker in deze vervelende Covid-19 tijd. 
Samen iets goeds en positiefs neerzetten. 
 

 

Mijn naam is Anita Koolbergen, ik ben 44 jaar oud en woon in 
Oostzaan. Ik ben getrouwd, heb twee kinderen waarvan een op 
Compaen. Ik ben werkzaam als binnendienstmedewerkster bij een 
expertise bureau. Als lid van de Ouderraad hoop ik de komende 
jaren een bijdrage te kunnen leveren aan de gang van zaken op 
Compaen en een klankbord te kunnen zijn voor de ouders. 

 
Ik ben Hans Goes. 
In de zoektocht naar een leuke school voor mijn dochters viel mij op 
dat niet alles wat ik zocht online te vinden was. Bij Compaen ben ik 
in de Medezeggenschapsraad gestapt om vanuit een ouder 
perspectief de school te helpen. Een half jaar later is de Ouderraad 
gestart waarbij ik overtuigd ben dat dit voor ouders van nieuwe en 
bestaande leerlingen een laagdrempelige ingang moet zijn voor alles 
wat met school te maken heeft. Mocht u vragen hebben of 
opmerkingen: graag! Wij bespreken het en hebben direct contact 
met de school waardoor we hopelijk uw betrokkenheid recht doen! 
 

 



Hallo! 
Mijn naam is Eva Prins. Ik heb een dochter die dit jaar is gestart in de 
eerste klas op Compaen. Ik ben in de ouderraad gegaan omdat ik 
graag betrokken ben bij de school van mijn dochter. En op deze 
manier ook zo goed mogelijk betrokken ben bij de leerweg van mijn 
kind.  
Ook wil ik graag een klankbord voor alle ouders zijn. Ik vind 
ouderbetrokkenheid erg belangrijk. Heeft u vragen of opmerkingen? 
Dan horen we dit graag! We zullen er alles aan doen om u te helpen 
uw antwoord te vinden! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


