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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!
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 Rob van der Hoop en ik ben 51 jaar. Getrouwd met
Thera en een dochter van 12 jaar, Marie-José. Zij is dit jaar gestart
op het Compaen. Ik heb me aangemeld voor de ouderraad omdat ik
graag betrokken wil zijn bij de school van mijn kind. Op de
basisschool ben ik vanaf groep 3 klassenvader geweest en daar heb
ik gemerkt dat er een behoefte is aan een laagdrempelig
aanspreekpunt voor ouders. Ook hier wil ik graag dat aanspreekpunt
zijn, een klankbord voor andere ouders.
Ik ben Sanne Piscaer, moeder van dochter Blom, die gestart is in de
eerste klas. Omdat ik het belangrijk vind dat ouders met hun vragen
en opmerkingen over het Compaen ergens -laagdrempelig- terecht
kunnen, ben ik in de Ouderraad gegaan. Laat het me weten als wij
wat voor u kunnen betekenen, daar zijn we voor!

Mylaine Brussen – volgt spoedig

