
De leden van de medezeggenschapsraad
Een medezeggenschapsraad heeft een oudergeleding en een personeelsgeleding.
Hieronder stellen de leden van de medezeggenschapsraad van de Jan Bunnik zich aan u voor;

Simone de With
Lid Personeelsgeleding

Mijn naam is Simone de With. Ik woon samen met mijn vriend Mark en onze
dochter Noor in Lopik. Sinds augustus 2019 ben ik werkzaam op de Jan
Bunnikschool. Ik geef met veel plezier les aan groep 3.

Ik ben sinds september 2020 lid van de MR. Ik vind het interessant om mee te
denken over het beleid van de Jan Bunnikschool. Ook vind ik het overleg met
de MR een mooie manier om met elkaar het onderwijs te blijven
ontwikkelen en te professionaliseren.

Anneloes van Klaren
Secretaris en Lid Personeelsgeleding

Mijn naam is Anneloes van Klaren. Ik woon samen met mijn vriend Jon en
zoontjes Morris (2018) en Diem (2021) in Benschop.
Sinds januari 2019 ben ik werkzaam op de Jan Bunnikschool. Leuk om mijn
oude schooltje, waar ik vroeger zelf ook op heb gezeten, van een andere kant
mee te maken.
Sinds september 2019 ben ik lid van de personeelsgeleding van de
Medezeggenschapsraad. Ik ben er van overtuigd dat we elkaar nodig hebben
om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken. Waar hebben leerkrachten,
ouders en kinderen behoefte aan? Ik wil hier graag een positieve bijdrage aan
leveren.

Arbertina van Bruchem
Voorzitter en Lid Oudergeleding

Hallo, mijn naam is Arbertina van Bruchem. Ik ben getrouwd met Gerbrand en
samen met onze 3 kinderen Amber (2011), Lotte (2013) en Nikki (2015) wonen
wij in Lopik.
Ik werk al vele jaren bij de winkelketen Zeeman waar ik eindverantwoordelijk
ben voor het inkopen van de dames- en accessoire collectie.

Sinds november 2016 heb ik zitting genomen in de oudergeleding van de
Medezeggenschapsraad. Vanaf schooljaar 2018/2019 ben ik voorzitter van de
MR geworden. Ik vind het leuk om betrokken te zijn bij school en belangrijk om
mee te denken hoe het beleid van school zo goed mogelijk past bij de
behoeftes van de kinderen, de ouders en de leerkrachten. Via de MR wil ik
graag een bijdrage leveren het onderwijs op de Jan Bunnikschool verder te
ontwikkelen en te professionaliseren.

Pieter van Loenhout
Lid oudergeleding

Hoi, mijn naam is Pieter van Loenhout. Sinds 2010 woon ik in Lopik, samen met
mijn vrouw Diana en onze 3 kinderen: Teun (2014), Saar (2017) en Soof (2019).
Na eerst heel wat jaren in de IT consultancy te hebben gewerkt ben ik sinds
2020 manager in de IT bij NS. Ook verzorg ik met veel plezier voetbaltraining
aan de JO8 bij VV Cabauw. Vanaf schooljaar 2021/2022 heb ik zitting genomen
in de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad van de Jan Bunnik. Ik vind
het belangrijk om betrokken te zijn bij het onderwijs van onze kinderen en wil
hier graag op deze manier mijn steentje aan bijdragen.


