
Wie,wat,waar?
Zegt u het maar

7 vragen van het ouderpanel van 
De Marinx aan ouders en verzorgers. 

1 Hoe heet je en wat doe je in 
 het dagelijks leven? 
Mijn naam is Jessica Visser, getrouwd met Marcel
Visser en moeder van Ceylan 19 jaar, Jurriën
15 jaar en Toine 8 jaar. Ik ben werkzaam als
zelfstandig schoonheidsspecialiste en pedicure. 
Dit doe ik 5 dagen per week en daarnaast zet ik
me graag in voor het ouderpanel van de Marinx.

2 Hoe heet/heten je kind(eren) en bij
 welke leerkracht zit(ten) ze in de klas
Op dit moment heb ik alleen de jongste nog op de
lagere school en dat is Toine Visser uit groep 4.
De klas van Manon, Paulien en Kirsti.

3 Hoe vindt Toine het op De Marinx?
Toine heeft het prima naar zijn zin op school.
Al vindt hij het wel een beetje overbodig al dat
leren. Liever zit hij lekker thuis.

4 Zijn er dingen die Toine
 anders zou willen doen op school?
Toine zou liever meer bouwactiviteiten willen
doen zoals timmeren en zagen!

5 En jij? Wat vind je leuk en
 goed aan de school van je 
 kind of kinderen
Ik heb een goed gevoel over het onderwijs van 
de Marinx. Ik heb het idee dat de kinderen goed
worden klaargestoomd voor de toekomst. 
De vriendelijkheid, het geduld en de enthousiasme 
die de leraren iedere dag weer hebben voor 
onze kinderen daar neem ik mijn petje voor af! 

6 Hoe zie je ouderbetrokkenheid 
 en gaan wij hier goed mee om?
Ik ben sinds een jaar actief bij het ouderpanel 
om me meer in te zetten voor de ouderbetrokken-
heid. Voor mij betekent dit een goede samen-
werking, openheid en eerlijkheid tussen school, 
kind en ouder. Het staat nog allemaal in de 
kinderschoenen wat er gebeurd binnen het
ouderpanel maar zeker een mooi begin!

7 Aan wie geef je de pen
 door en waarom?
Paul Jong:  jij krijgt van mij de eer om je voor 
te stellen. Paul is al iets langer lid van het ouderpanel
en erg actief en gedreven binnen school. 
Helaas gaat hij ons dit jaar verlaten dus wil ik 
Paul nog even aan het woord laten.

Mensen tot ziens op het schoolplein!

Via deze rubriek probeert het Ouderpanel te peilen wat er leeft en speelt  rond de school. 
Wij zijn op zoek naar ambassadeurs die de school onafhankelijk beoordelen en een warm hart toedragen.

Samen zien en horen we meer en kunnen zo makkelijk en vroegtijdig signalen opvangen en hier op reageren.


