Oudergeleding MR
Marjon Broekman
Mijn naam is Marjon Broekman. Ik ben de moeder van Anniek (groep 6) en Isis (groep 4). Ik werk als
project manager / product ontwikkelaar bij een marketing advies bureau in Nieuwegein en woon
sinds 7 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 (13 jaar) en Bas (11 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 al een jaar 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 8 en voor de komende tijd wil ik mij graag nog actief inzetten voor de
Krullevaar.

Personeelsgeleding
Sjoukje Burgmeijer
Mijn naam is Sjoukje Burgmeijer. Ik ben geboren, getogen en getrouwd in Zwolle en ben moeder van
twee zoons en twee schoondochters. In mijn vrije tijd sport, wandel en lees ik veel. Daarnaast kook ik
graag en daar maakt mijn familie dan ook dankbaar gebruik van. In de weekenden komt het maar
zelden voor dat ik voor twee personen in de pannetjes sta te roeren. Druk, levendig en vooral
gezellig!
Vanaf 1979, met een onderbreking van zeven jaar, ben ik werkzaam in het Zwolse basisonderwijs. In
die jaren ben ik naast het lesgeven ook actief geweest als Intern Begeleider, bouwcoördinator en
MR-lid. Ruim 25 jaar heb ik met veel plezier gewerkt op basisschool “het Veldboeket”. Toch heb ik de
sprong gewaagd om naar “de Krullevaar” te gaan. Van deze beslissing heb ik nooit spijt gehad!
Dit schooljaar heb ik zitting genomen in de MR. Ik vind het waardevol om als MR-lid de belangen te
behartigen van kinderen, ouders en collega’s. Wat leeft er onder kinderen, ouders en personeel? Wat
vinden wij belangrijk? Hoe kunnen wij er met z’n allen voor zorgen dat de Krullevaar een school blijft
met hart voor kinderen en de samenleving. Daar draag ik graag mij steentje aan bij.

Eline van Braam
Mijn naam is Eline van Braam, 25 jaar en ik woon in Meppel. Mijn hobby's zijn vooral puzzelen, koken
en sporten. Sinds het schooljaar 2016-2017 ben ik werkzaam op de Krullevaar als groepsleerkracht.
Dit schooljaar geef ik les aan groep 1/2, en vanaf de kerstvakantie ook aan groep 8.
Naast het geven van lessen vind ik het belangrijk een extra bijdrage te leveren aan de school, daarom
heb ik ervoor gekozen om me kandidaat te stellen voor de MR. De Krullevaar is een mooie school, en
samen kunnen we een heleboel bereiken in het organiseren van leuke, leerzame activiteiten.
Diane van Rossum
Mijn naam is Diane van Rossum. Ik woon in Wijhe samen met mijn man en onze hond. In het
weekend komen onze twee zonen naar huis, want zij studeren. Ik werk al jaren in het onderwijs en
heb daar allerlei taken en functies vervuld. Op de Krullevaar ben ik sinds vorig jaar intern begeleider
en het samen werken met ouders vind ik van groot belang.
Het afgelopen jaar heb ik mij beschikbaar gesteld, om in de MR zitting te nemen. In de MR wil ik
graag samen met de ouders en collega's het beleid van de school transparant en bespreekbaar
maken. We zijn er samen verantwoordelijk voor, dat alle kinderen zich met de mogelijkheden die ze
hebben, zich zo optimaal kunnen ontwikkelen.

