
Hoi, 
Ik ben Gertrude van Oort ben getrouwd en heb 2 zoons.     
Dylan 12 jaar en zit hier nu in de Brugklas en Dave 10 jaar en  
die zit op de basisschool in groep 7 
  
Ik ben 3 dagen werkzaam als administratief medewerker bij  
een bedrijf in Rotterdam dat industriële gereedschappen verkoopt. 
Tevens ben ik ook lid van de oudervereniging van de basisschool waar 
mijn jongste nog op zit. 
  
Ik ben in de oudervereniging gestapt omdat ik het belangrijk vind om  
betrokken te zijn bij wat er op de school gebeurd. Tevens vind ik het leuk om 
te helpen bij activiteiten die georganiseerd worden c.q. zijn. 
  
Ik houd van lezen, vooral van thrillers en oorlogsverhalen, maar een romannetje 
als tussendoortje is ook erg leuk. Een actie film kijken vind ik ook erg leuk. 
Verder wandel ik graag met ons hondje Bobby. 
  
gr. 
Gertrude 

 

 

 

 

Mijn naam is Esther van der Werff en ik woon samen met mijn man Erik en onze 2 kinderen in 

Stolwijk. Dit jaar is onze dochter, Femke, begonnen in klas 1E. Ik heb me aangemeld voor de 

Oudervereniging omdat ik graag in actie kom om zaken te regelen en realiseren . Ik vind dat een 



Oudervereniging écht een verschil kan maken voor ouders en leerlingen en wil hier graag aan 

bijdragen. 

 

 

 

 

  



Mijn naam is Liane Baltus. Ik heb een eigen bedrijf en werk als schrijver, (web)redacteur en 

communicatieadviseur. Mijn zoon Romijn Derickx is net begonnen aan zijn middelbare 

schoolcarrière. Hij zit in klas 1B. 

 

Hartelijke groet, Liane 

 

 

  



 

Marc Bontekoe 

Contactouder klas 6 

Gehuwd 

2 kinderen:  Thomas in klas 6 en Minou in klas 4 

Opleidingen: MEAO-CE, NIMA-marketing, NIMA-sales, HBO-accountmanagement, Master in NLP,                 

en Master in Reiki. 

Synergie is het woord wat bij mij hoog in het vaandel staat. Synergie leidt mijns inziens tot consensus 

waarbij communicatie in eerlijkheid en openheid de boventoon voert. Oftewel zeg wat je voelt en 

denkt.                                                                                                                                                                 

Synergie behoeft te allen tijde interactie tussen mensen, of dit nu van persoon tot persoon of in 

groter verband plaatsvind, laat horen wie je bent, wat je voelt en wat je denkt en hoe dit in te passen 

is in het grotere geheel. Hierbij gebruik makend van doelstellingen waar naartoe gewerkt kan 

worden.                                                                                                                                                        

SMAART is 1 van mijn credo’s om gezamenlijk ergens te komen. Oftewel Specifiek, Meetbaar, 

Actiegericht, Aanwijsbaar, Realistisch en Tijdsgebonden.                                                                            

Nog een credo is bewust luisteren naar elkaar, wat zegt een persoon, wat bedoelt hij/zij er nu 

werkelijk mee en hoe is dit in te passen in het geheel binnen de bestaande communicatiestructuren.  

Binnen deze school zie ik dit als  Kind-Ouder-School, School-Ouder-Kind, School-Kind-Ouder, Kind-

School-Ouder, Ouder-School-Kind en Ouder-Kind-School. De ouderraad is mijns inziens in elk van 

deze 6 genoemde trajecten van toegevoegde waarde als klankbord, meedenker, ondersteuner en 

initiatiefnemer. Hieraan lever ik graag een bijdrage. 

                                                                                                      

  


