Oudergeleding MR
Alex Bolland
Ik ben Alex Bolland en ben sinds het schooljaar 2013-2014 lid van de MR in de functie van lid en
medevoorzitter. Christine en ik hebben een dochter, Veerle. Veerle is geboren op 1 oktober 2008.
Veerle gaat met heel veel plezier naar de Krullevaar. Wij hebben bewust gekozen voor de Krullevaar.
Onder anderen omdat de school een smeltkroes van verschillende culturen is en dat vinden wij zeer
belangrijk binnen de opvoeding van onze dochter. Wij vinden het belangrijk om een bijdrage te
leveren aan de kwaliteit van de school. Wij proberen binnen onze mogelijkheden dan ook een fysieke
bijdrage te leveren aan de Krullevaar. Ik nodig iedereen uit die een vraag of opmerking heeft, of
verbetermogelijkheden ziet ten behoeve van de school dit aan mij of een van mijn collega-MR leden
te melden zodat wij er iets aan kunnen doen.
Marjon Broekman
Mijn naam is Marjon Broekman. Ik ben de moeder van Anniek (groep 5) en Isis (groep 3). Ik werk als
project manager / product ontwikkelaar bij een marketing advies bureau in Nieuwegein en woon
sinds 6 jaar in Zwolle met Kees en onze twee meiden. Oorspronkelijk kom ik uit Drenthe en ben ik
opgegroeid in een echt lerarengezin. Ik voel mij erg betrokken bij de Krullevaar en vind het belangrijk
om mijn steentje bij te dragen aan het beleid en de ontwikkeling van de school. Daarom heb ik mij in
2013 kandidaat gesteld voor de MR van de Krullevaar.
Dyane Kalvenhaar
Mijn naam is Dyane Kalvenhaar, 46 jaar, getrouwd met Gertjan Kalvenhaar en wij zijn trotse ouders
van 2 zonen; Huub (12 jaar) en Bas (10 jaar). Ik ben parttime werkzaam als relatiemanager op een
advocatenkantoor in Epe, waar ik met veel plezier werk. Mijn hobby's: ik tennis bij TC'91 Stadshagen
en daarnaast loop ik hard.
Huub is net van de Krullevaar af en is 8 jaar met veel plezier naar school gegaan. Destijds hebben we
heel bewust voor openbaar onderwijs gekozen en daar hebben we geen minuut spijt van gehad. Bas
zit in groep 7 en voor de komende twee jaar wil ik mij graag nog actief inzetten voor de Krullevaar.
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