Hieronder stellen de kandidaten zich (in alfabetische volgorde) kort aan u voor:
Mijn naam is Miguel Eijnwachter, 42 jaar oud en de trotse papa van
Indi, die op jullie school in de brugklas zit.
Het lijkt me leuk om de oudergeleding van de MedezeggenschapsRaad
(MR) op jullie school te komen versterken, nu er een plaatsje
beschikbaar is gekomen. In de medezeggenschap heb ik tot voor kort 7
jaar werkervaring opgedaan. Om precies te zijn als ouder in de
Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) van Innovo, een
onderwijsorganisatie in het basisonderwijs. Daar heb ik me o.a. ingezet
om de afstand tussen personeel, leerlingen en ouders aan de ene kant
en de medezeggenschap aan de andere kant kleiner te maken.
Bijvoorbeeld door alles wat er werd besproken in de vergaderingen begrijpelijker te
maken voor jullie als achterban en duidelijk te maken waarvoor je bij de
medezeggenschap zoal terecht kunt als ouder, docent/werknemer of als leerling.
Naast deze ervaring in de medezeggenschap, kan ik ook mijn kennis op de volgende
gebieden meenemen als ik door jullie word uitgekozen: Gezondheid: Master
Gezondheidswetenschappen (UM) en Master Gezondheidspsychologie (OU) (studerende).
Daarnaast de nodige onderdelen in de Arbeid- en Organisatiepsychologie (OU) en ICT
(werkervaring).
Als ik word verkozen, wil ik mijn steentje bijdragen om, samen met het bestaande team
in jullie MR, het onderwijs op jullie school nog beter te gaan maken. Lijkt jou dat ook een
goed idee? Stem dan op mij!

Miguel Eijnwachter
---------------------------------------------------------------------------------------------Mijn naam is Yvonne Halders.
Ik ben moeder van Raoul en Maddy Leclercq,
die beiden op de afdeling Havo van het Sint Maartenscollege zitten.
Ik ben werkzaam als kinderfysiotherapeut op “Tyltylschool de
Maasgouw”,
een school voor kinderen met een meervoudige beperking.
Naast mijn werk als kinderfysiotherapeut ben ik voorzitter van de MR
van mijn school, Tyltylschool de Maasgouw.
In mijn vrije tijd ben ik voorzitter van de cliëntenraad van
“stichting de Keerderberg” en voorzitter van turnclub SV Groot Meerssen.
Graag introduceer ik mij opnieuw als kandidaat voor oudergeleding van de MR van het
Sint Maartenscollege. Ik ben nu 3 jaar lid van de MR en heb daar dus de nodige ervaring
kunnen opbouwen. We hebben meegedacht over een fusie, die uiteindelijk is afgewend.
We hebben een nieuwe directeur aangesteld en we hebben op dit moment onze handen
vol aan het verwezenlijken aan goed (online-) onderwijs in deze moeilijke periode. Een
hele uitdaging voor de school, de ouders en vooral de kinderen. Ik denk dat in deze
complexe tijden, continuïteit binnen de MR een grote meerwaarde kan zijn. Daarom stel
ik me graag opnieuw kandidaat.
Ik vind kwaliteitsvol onderwijs van groot belang: niets draagt effectiever bij aan de
ontplooiing van mensen en hun kansen zinvol deel te nemen aan de samenleving. Bij de
keuzes waar de school(directie) voor staat, zou ik graag willen blijven meedenken. Door
mijn ervaring in het onderwijs, en binnen de MR (zowel op het SMC als op de school
waarvoor ik werkzaam ben) kan ik een zinvolle bijdrage leveren aan alle bestuurlijke
processen die binnen de MR plaatsvinden, en de toekomstige uitdagingen die op ons
afkomen.
Privé ben ik iemand die houdt van gezelligheid, reizen en (…). Je vind me vaak op….en ik
ben altijd in voor ….(2 zinnetjes)
Ik hoop met jullie stem mijn werk van de afgelopen jaren binnen de MR te kunnen verder
zetten.
Yvonne Halders

----------------------------------------------------------------------------------------------

Mijn naam is Annemieke Meijer en woon samen met Joel en onze drie
kinderen; Valentijn (14), Floris (12) en Fleur (10) in Maastricht.
Onze oudste zoon, Valentijn Verstrate, zit op 2 HAVO, ondanks de
Corona beperkingen is hij enthousiast over school!
Volgend jaar gaat Floris ook naar de brugklas van het SintMaartenscollege, dankzij de positieve verhalen van zijn grote broer.
Om zelf meer betrokken te zijn omtrent het reilen en zeilen op school,
stel ik mij kandidaat voor de MR.
Ik heb de lerarenopleiding afgerond en onderwijskunde gestudeerd en
ben enkele jaren in het onderwijs werkzaam geweest.
Ik ben echter nu alweer 16 jaar als (interim) Manager in diverse grote commerciële
organisaties aan de slag.
Met mijn optimistische frisse blik, gecombineerd met mijn achtergrond, denk ik een
interessante aanvulling te kunnen zijn voor de MR.
Mochten er vragen zijn, hoor ik het graag.
Hartelijke groet,
Annemieke Meijer
---------------------------------------------------------------------------------------------Ik ben Romany van de Veerdonk; moeder van Tim (net
afgestudeerd op SMC), Sven (havo 4) en Stijn (gymnasium 1).
Graag wil ik mij inzetten voor de medezeggenschapsraad om te
zorgen dat de kwaliteit van ons onderwijs geborgd is en dat we
sterker worden door de samenwerking met de scholen in de nieuwe
scholengemeenschap Maastricht Oost.
De afgelopen jaren heb ik mij met veel enthousiasme ingezet voor
het SMC in de ouderraad, waarvan 4 jaar als voorzitter. Als
voorzitter had ik naar de MR vooral een signalerende en adviserende
rol. In de MR kan ik naast deze adviezen, ook instemmen met de
beleidsvoorstellen en het evalueren hiervan.
Tijdens mijn voorzitterschap heb ik mij ingezet voor de kwaliteit van
het onderwijs. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: TOA’s (technische onderwijs
assistent) terug op school, dyslexieprotocol en een schoolveiligheidsplan. Ten tijden van
de voorstellen voor een fusie met het Porta Mosanacollege heb ik met andere OR’s en de
oudergeledingen van de MR’s gekeken hoe we de kwaliteit en de identiteit van deze
scholen konden waarborgen. In gezamenlijkheid is toen besloten dat een fusie niet aan
de randvoorwaarden kon voldoen. Ik geloof wel dat een andere vorm van samenwerking
de scholen sterker kan maken, waarbij een gedegen onderwijsvisie en een breed
draagvlak belangrijk is.
Ik ben doelgericht, probleemoplossend, kritisch, verbindend en bovenal positief
ingesteld. Door mijn achtergrond als gezondheidswetenschapper ben ik beleidsmatig
goed onderlegd en denk ik vooral in mogelijkheden en oplossingen.
Graag wil ik mij inzetten voor het behoud en verbeteren van de kwaliteit van ons
onderwijs in al haar facetten en om deze kwaliteit te waarborgen in de toekomstige
samenwerking. Dat iedereen zich veilig voelt en een fijne middelbare schooltijd ervaart.
Als MR-lid vertegenwoordig ik alle ouders en daarmee álle leerlingen van onze school. Dit
doe ik het liefst in een nauwe samenwerking met de ouderraad en de leerlingenraad.
Romany van de Veerdonk

