Ouderraad 2020-2021
Erik Jan Kleingeld, vader van Kasper uit 4H en Feliks uit
2HV. 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 6V. 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 directie.

Annet Groeneveld, moeder van Merel uit 5H.
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.
Angelique Kies, moeder van Isa (3M) en Thomas
Lerchenmüller, vader van Lukas (3HV).
Onze kinderen zaten toevallig samen in 1HV. Voor ons
allebei was het belangrijk om voeling te houden met
ontwikkelingen op school en mee te kunnen denken hoe
Wolfert Dalton het onderwijs vorm geeft uit het
perspectief van de ouders.
Angelique Verzijl-van Schajik, moeder van Xavier uit 3M.
Docent in hart en nieren. VMBO en Speciaal Onderwijs.
Waarom ouderraad? Ik beide kanten ken, de driehoek
ouder- kind- school belangrijk is en de ouderraad hierbij
net iets extra’s kan betekenen.
Niet alleen voor de school maar ook met en voor andere
ouders.
Samen bouwen aan een nog mooiere school.
Ik ben Denise Boonman, moeder van Lars uit 3H. Op de
basisschool sloot het Dalton onderwijs goed bij mijn
zoon aan. De keuze voor Wolfert Dalton was snel
gemaakt.
Als ouder wil ik betrokken zijn bij de school en
meedenken in veranderingen binnen de school. Ik werk
als gz-psycholoog bij Citykids een organisatie voor
kinderen met medische en/of ontwikkelingsproblemen.

