MR-Verkiezing: Welke enthousiaste ouder neemt zitting
in de MR?
In het vorige Lindeblad heeft de medezeggenschapsraad een oproep geplaatst voor een
enthousiaste, betrokken ouder die de oudergeleding wil komen versterken. Op deze
oproep hebben 3 ouders gereageerd.
Roy Reinders
Andre Fieten
Sander Vos
Omdat er slechts één plaats is, zal er op 9 mei een verkiezing worden gehouden. Per
gezin kan iedere ouder dan een eigen stem uitbrengen.
Deze verkiezing zal plaatsvinden in de centrale hal van de Lindelaar op:

maandag 9 mei tussen 16.30 en 18.00 uur
Wees van harte welkom!
Stemprocedure
De verkiezing zal plaatsvinden bij geheime, schriftelijke stemming op vertoon van
legitimatie. In de bijlage tref je daarvoor een stembiljet aan met de namen van de
kandidaten. Per gezin kan iedere ouder een eigen stem uitbrengen. Op een kandidaat
kan slechts één stem worden uitgebracht.
De kandidaat met de meeste stemmen zal uiteindelijk zitting in de MR nemen.
De uitslag van de verkiezingen wordt door de MR vastgesteld en schriftelijk bekend
gemaakt aan de betrokken kandidaten, de ouders en de schooldirecteur.
Machtiging
Een kiesgerechtigde kan bij schriftelijke volmacht zijn stem door een andere
kiesgerechtigde ouder laten uitbrengen. Het stembiljet moet dan met handtekening en
een kopie van de legitimatie van de kiesgerechtigde worden meegenomen. Een
kiesgerechtigde kan voor ten hoogste één andere kiesgerechtigde bij volmacht een stem
uitbrengen.
Hieronder stellen de kandidaten zich voor.

Roy Reinders
Graag wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Roy Reinders, vader van Lenn en Maric en
getrouwd met Severien de Pruis. In mijn dagelijkse leven, ben ik werkzaam als Project
Manager bij ASUS in Emmen. Hier mag ik mij bezig houden met het oplossen van
logistieke vraagstukken voor Europa, het Midden Oosten en Afrika om gebruikers van
ASUS producten de beste service te kunnen verlenen. Tijdens deze werkzaamheden en
als OR lid ben ik een verbindend element tussen verschillende partijen.
Ik ben ook graag betrokken bij de school van mijn kinderen, maar door mijn werk is het
lastig om tijdens schooltijden en incidenteel in het weekend mijn bijdrage te leveren.
Vandaar dat ik mijzelf ook actief wil inzetten voor de MR van De Lindelaar.
Net als iedere ouder vind ik een veilig en gezond leerklimaat zeer belangrijk. De rol van
de school is hierin natuurlijk cruciaal, maar kan niet zonder actieve steun van ouders. Ik
sta voor een school waarbij de schoolprestaties en de aandacht voor onze kinderen
voorop staan. Nu maar zeker ook in de toekomst.
Met mijn bedrijfskundige achtergrond en ervaringen, lijkt het mij een mooie uitdaging
om samen met het bestuur, personeel en ouders De Lindelaar een plek te laten zijn,
worden en/of blijven die voor alle kinderen prettig is. Waar ze zich op de juiste manier
kunnen ontwikkelen om het beste uit zichzelf te kunnen halen.

André Fieten
Mijn naam is André Fieten, 47 jaar en woonachtig in Westerbork. Getrouwd met mijn
Lianne en trotse vader van drie jongens: Nick (7), Julian (2) en Leon (0). De eerste 11 à 12
jaar ben ik in ieder geval verbonden aan de Lindelaar, doordat onze jongens hier naar
school gaan of zullen gaan.
In het dagelijks leven zit ik in de koffie en u kunt dan ook bij mij op de koffie komen.......
Als oprichter en (mede-) eigenaar van een aantal koffie gerelateerde bedrijven in het
binnen- en buitenland ben ik dagelijks bezig met het verkopen, vermarkten en zoeken
naar mooie koffiesoorten. Ik ben altijd nieuwsgierig naar het hoe en waarom en ben altijd
bezig met iets nieuws.
Graag stel ik mij dan ook kiesbaar voor de MR van de Lindelaar omdat ik het goed vind
om betrokken te worden bij allerlei zaken die zich in- en rond de school afspelen.
Belangrijk in deze vind ik ook dat mijn aandeel in de MR een meerwaarde moet hebben.
Een nieuwe school, nieuwe kansen en een nieuw licht op bestaande en nieuwe zaken: zo
kijk ik er tegen aan!
Daarnaast is het belangrijk om een langdurige zitting te kunnen nemen, temeer
omdat mijn jongens nog lange tijd op de Lindelaar les zullen krijgen.
Als u mij kiest dan komt u dus zeker niet op de "verkeerde" koffie!
Wilt u meer van mij weten: schiet mij dan even aan op het schoolplein en vraag het mij!

Sander Vos
Mijn naam is Sander Vos, 36 jaar. Samen met mijn vriendin Jenny de Vries en onze 2
dochters (Hanne van 5 en Wies van 1) wonen we inmiddels alweer 17 jaar in Westerbork.
Sinds 1-1-2015 hebben we samen Iers restaurant & pub De Turfsteker en zalencentrum
Meursinge gekocht waar we met heel veel plezier en voldoening klaar staan voor onze
gasten. Jenny werkt hiernaast nog als adviseur P&O in het Martini Ziekenhuis in
Groningen.
Sociale betrokkenheid is een groot goed, vanuit die hoedanigheid heb ik me ook
verkiesbaar gesteld voor een plek in de MR. Het is belangrijk dat de besluitvorming
rondom het welzijn van onze schoolgaande kinderen vanuit meerde oogpunten bekeken
wordt. Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren.
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