Ouderraad 2018-2019
Mijn naam is Karin van der Meulen. Onze zoon zit in 6 Gymnasium. Ik ben lid
van de ouderraad omdat ik graag betrokken wil zijn bij de school en daar ook
een steentje aan bij wil dragen. Nu zijn we alweer vijf jaar verder en is er nog
volop de doen. Behalve thema-avonden en informatieavonden zijn we in
gesprek met de directeur van Wolfert Dalton over allerlei actuele en soms
jaarlijkse zaken die de school betreffen.
Ingrid Mulder, moeder van Kim van Grondelle uit 5V. Ik ben werkzaam als
administrateur bij het leukste PR bureau van Rotterdam. Door mijn steentje
bij te dragen aan de OR wil ik meer betrokken zijn bij het Wolfert Dalton.
Bijvoorbeeld tijdens de open informatieavonden om ouders te informeren of
bij het organiseren van de thema avonden. Ik vind de betrokkenheid van
ouders bij de school van hun kind erg belangrijk.
Erik Jan Kleingeld, vader van Imke uit 5H en Kasper uit 2H. Ik werk bij de
gemeente Rotterdam. In mijn vrije tijd zet ik mij graag in voor de dingen die
ik belangrijk en leuk vind. De school doet er alles aan om voor mijn kinderen
goed onderwijs te organiseren. Ik organiseer daarom met veel plezier met de
OR voor de ouders leuke activiteiten zoals de thema-avonden.

Karina Zwetsloot, moeder van Verena uit 4V. Omdat de band met school zo
anders is dan tijdens de basisschool wil ik op deze manier meer betrokken
zijn bij het schoolleven van mijn dochter. Ik hoop samen met de andere
ouders in de OR iets te kunnen betekenen voor de ouders en de school. Ik
ben werkzaam in Museum Boijmans Van Beuningen als assistent van de
zakelijk directeur.

Annet Groeneveld, moeder van Merel uit 4V.
We hebben thuis met elkaar bewust gekozen voor het Wolfert Dalton en
deze keus wil ik bekrachtigen door deel te nemen aan de ouderraad en
hierdoor betrokken te zijn bij wat er speelt. Samen met elkaar staan we
sterk.
Binnen de gezondheidszorg ben ik werkzaam als medisch maatschappelijk
werker, waarbij maatschappelijke betrokkenheid ook erg belangrijk is.
Mieke Timmermans, moeder van Mar (5V) en Tess (4H) Verhoog. Research
analist van beroep.
De goede sfeer van het Wolfert Dalton sprak mijn kinderen erg aan. Maar er
is meer nodig voor goed onderwijs dan alleen een goede sfeer. Daar werkt
het lerarenteam dan ook hard aan. Wij als ouderraad proberen ouders te
betrekken bij het zo goed en sfeervol mogelijk maken van het onderwijs op
het Wolfert Dalton, zodat onze kinderen later terug kunnen kijken op een
leuke middelbare school periode.

Henriëtte de Barse, moeder van Emma (5H). Altijd geïnteresseerd in de
ontwikkelingen in het Rotterdamse onderwijs en de te nemen stappen in de
toekomst. Speciaal gekozen voor Daltononderwijs omdat ook beroepsmatig
mijn streven is dat ieder kind telt!

