Ik ben Jos Schretlen en ben sinds 2006 met veel plezier werkzaam op Den Duin. Ik heb twee
inmiddels studerende kinderen, Vincent en Ymke en woon met hen in Terheijden.
Naast alle facetten van het leraarschap ben ik ook geïnteresseerd in het beleid van de
school. Ik vind het dan ook een uitdaging om als MAT-lid maar ook als voorzitter van de MR
hier kritisch naar te kunnen/mogen kijken en een stukje inbreng te kunnen geven. Samen
met alle betrokkenen wil ik mij inzetten om de basis-schoolloopbaan van de kinderen zo
optimaal en tevens zo fijn mogelijk te laten zijn!

Ik ben Toos Verschure en getrouwd met Piet.
Wij wonen in Made en hebben een dochter en een zoon, die beide uitwonend zijn.
Inmiddels hebben wij ook 2 schatten van kleinkinderen, waar we ontzettend trots op zijn.
Ik ben al vele jaren werkzaam als leerkracht in de kaboutergroep op basisschool Den Duin.
Als lid van de MR wil ik samen met de ouder- en leerkrachtgeleding kritisch de ontwikkelingen
volgen en invloed uitoefenen op het beleid, dat door basisschool Den Duin gevoerd wordt.
Samen met onze ouders hebben we een gezamenlijk belang om voor onze kinderen een optimale leer- en ontwikkelomgeving te creëren. Zeker niet minder belangrijk is, dat wij onze kinderen een fijne en veilige schoolperiode kunnen aanbieden gericht op hun toekomst !

Ik ben Anton Jansen, vader van Isa & Evi.
Geboren in Made waar ik vroeger zelf ook als leerling op de Den Duin school heb gezeten.
Sinds 1997 woon in samen met Diane Walraven.
In het dagelijkse leven doe ik financiën, automatisering en kwaliteitszorg bij een aannemersbedrijf. Daarnaast heb ik een eigen duikschooltje 'Made for diving'. In mijn vrije tijd zet ik me in
voor carnavalsstichting De Mayenèrs. Na een aantal jaren het kindercarnaval mee georganiseerd te hebben ben ik nu bestuurslid / penningmeester van de stichting en voorzitter van de
grote optocht. Tevens ben ik bestuurslid / penningmeester van een duikvereniging in Oosterhout. Naast mijn passie voor de duiksport hou ik me graag bezig met fotografie.
School maak je samen en daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen, want het is belangrijk
dat kinderen optimaal kunnen leren en genieten tijdens hun schoolperiode.

Hoi, ik ben Maurice Luijckx. Sinds 2010 woon ik met mijn vrouw Prakriti en onze twee dochters Era en Ana in Made. In het dagelijks leven werk ik bij LievenseCSO, een adviesbureau in
Breda. Ik hoop als lid van de MR bij te kunnen dragen aan een stabiele en veilige leeromgeving
voor alle kinderen van Den Duin.

Ik ben Suzanne Bosters, 30 jaar en ik woon in Raamsdonksveer. Dit is inmiddels het 9e
schooljaar dat ik met veel plezier op basisschool Den Duin werk. Dit schooljaar ben ik
werkzaam in groep 5/6. Naast mijn werkzaamheden in mijn klas ben ik onder andere de
coördinator van het taal- en cultuuronderwijs op onze school. Thuis sta ik graag op de
tennisbaan of kijk ik een spannende film of serie.

Ik ben Fieke Lucassen. Ik woon in Etten-Leur met mijn man John en twee dochters. Evi van 4
en Isa van 2. Ik werk hier op Den Duin als leerkracht in groep 1-2 en als ict-coördinator. In mijn
werk vind ik de kinderen het belangrijkst van mijn vak. Ik vind het belangrijk dat zij zich veilig
voelen op school en dat ik als leerkracht investeer in kwalitatief goed onderwijs voor elk kind.
Daarnaast ben ik erg enthousiast over ict vernieuwingen in het onderwijs. Ik denk dat dat veel
kansen met zich meebrengt om onze onderwijspraktijk nog beter in te richten op individuele
onderwijsbehoeften. Dit probeer ik ook uit te dragen in mijn taak als ict-coördinator.

Mijn naam is Jurjen Sponselee, getrouwd met Susan en vader van twee dochters (Sanne en
Ilke) en een zoon (Jim). In het dagelijks leven ben ik werkzaam als bestuurder bij Het Spectrum in Dordrecht. Daarnaast ben ik ook actief als toezichthouder bij een zorgorganisatie in
Zaltbommel.
Sinds begin van het schooljaar 2015/2016 zit ik namens Den Duin in de GMR. Al snel bleek
dat het wenselijk is dat de GMR-vertegenwoordiger ook zitting heeft in de MR van Den
Duin. Dit vergemakkelijkt de informatie-uitwisseling en bovendien kan ik in de GMR onze
school breder en beter vertegenwoordigen.
Als oud-leerling van Den Duin heb ik toentertijd een prettige en kwalitatief goede leeromgeving ervaren, iets wat ik ook de huidige generatie kinderen gun. Ik lever graag een bijdrage
door actief te zijn binnen het medezeggenschapsorgaan MR. Het bewaken van de kwaliteit
en continuïteit van onderwijs in combinatie met een gezonde financiële positie van Den
Duin, zijn thema's die mijn specifieke aandacht hebben.

Als nieuw lid van de MR Den Duin stel ik me graag even voor. Mijn naam is Danny Schapers.
Moeder van Joep en Guus en samenwonend met Collin. Joep zit sinds januari van dit jaar
met veel plezier in de kikkerklas en ik hoop dat Guus ( nu 7 maanden ) over 3,5 jaar met net
zoveel plezier mag gaan. Ik ben 24 uur per week werkzaam als administrateur bij Bowltech
International. Dit is een internationaal distributiecentrum voor alles wat met bowlen te maken heeft. In januari dit jaar hoorde ik dat er een plaatsje in de MR vrijkwam en wilde hier
graag mijn bijdrage in leveren. Zodat mijn kinderen en alle andere leerlingen van Den Duin,
nu en in de toekomst een fijne en goede leeromgeving ervaren.

Wij staan open voor vragen, opmerkingen en reacties en dat kan ook via ons mailadres

mr@denduin.nl

