Klaas Peter van Houten – Voorzitter – oudergeleding
Mijn naam is Klaas Peter van Houten, vader van Guus (groep 8) en Koen (klas
4). Sinds dit schooljaar ben ik voorzitter van de MR. Hiervoor was ik MR lid op
de Oase en Voorzitter MR op de Vlinder.
Het is fijn om mee te mogen denken over zaken die de school, kinderen, ouders
en team aangaan.
In het dagelijks leven werk ik samen met mijn vrouw in onze Spar supermarkt in
Heemse. Dit doen we nu ruim 15 jaar.
Wanneer er vragen zijn over/voor de MR, kunnen deze gemaild naar mr-oase@chronoscholen.nl
Bij activiteiten op school, zal er dit jaar altijd iemand van de MR aanwezig zijn om vragen van
ouders/kinderen/team te beantwoorden.

Nanny Schutte - oudergeleding
Hallo, ik ben Nanny Schutte uit Heemse, moeder van Marijn uit groep 4.
Naast moederen doe ik o.a. klussen als zelfstandig tekstschrijver.
Ik houd van recepten verzamelen en gezond zoet bakken en ben graag
creatief bezig met papier of kralen.
Door zitting te nemen in de MR hoop ik de school beter te leren kennen
en bij te dragen aan een nóg fijnere school voor leerlingen, leerkrachten
en ouders. ;)

Karin Valkman – oudergeleding
Mijn naam is Karin Valkman en ben moeder van 2 prachtige zonen
Yannick is de oudste en zit sinds vorig schooljaar op de Oase. En onze Maeve is
alweer 1 jaar oud.
Guido is mijn partner en met z'n viertjes wonen we aan de Floralaan in
Hardenberg.
Ik ben al ruim 12 jaar werkzaam in het voortgezet onderwijs. We heten nu
Klasse-Lokaal en voorheen was dat Rebound. Ik ga altijd met veel plezier naar
mijn werk.
Omdat ik erg leergierig ben en open sta voor nieuwe uitdagingen, heb ik me
aangemeld voor de MR van de Oase.
Ik ben erg nieuwsgierig hoe anderen kijken naar het onderwijs, en daardoor
benieuwd wat men met elkaar kan bereiken.

Miranda Pietersen – Secretaris - personeelsgeleding
Mijn naam is Miranda Pietersen. Inmiddels werk ik al ruim 7jaar op
De Oase. Tegenwoordig als Intern Begeleider. Hiervoor was ik
werkzaam in het regulier basisonderwijs.
In mijn vrije tijd doe ik graag gezellige dingen met mijn kinderen,
vind ik het leuk om te lezen, te wandelen of lekker in huis te
rommelen.
Ik zit sinds schooljaar 2019-2020 in de MR omdat ik het erg zinvol
vind om samen met ouders na te denken over zaken die belangrijk
zijn voor de school.

Inge Veltink - personeelsgeleding
Mijn naam in Inge Veltink.
Ik werk ongeveer 11 jaar op de Oase. Dit schooljaar ben ik juf van groep 7.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om gezellige dingen te doen. Daarnaast
luister ik
graag muziek.
Ik ben lid van de MR omdat ik het belangrijk vind om sámen met ouders te
praten over ontwikkelingen op school, het schoolbeleid en de kwaliteit van
ons onderwijs.

Antje van der Veen – personeelsgeleding
Hallo, mijn naam is Antje van der Veen. Ik werk vanaf 1980 op de Prof.
Waterinkschool, die sinds 2020 De Oase heet.
In al die jaren heb ik in verschillende middenbouwgroepen gewerkt,
variërend van groep 4 t/m 6 en combinaties hiervan. Met name het
werken met kinderen met gedragsproblemen, spreekt mij erg aan.
Naast mijn werk houd ik van hardlopen, wandelen, tuinieren en
puzzelen.
Sinds schooljaar 2020/2021 zit ik in de MR omdat ik het belangrijk vind
om samen met ouders na te denken over de ontwikkelingen binnen
het onderwijs op onze school .

