
MR leden 
 

Oudergeleding 
 
Mijn naam is Judith, moeder van Ayse Nur, Emre en Dilek. 

Sinds een paar jaar ben ik lid van de MR van de Heliotroop. Ik vind het leuk om betrokken te zijn bij de verschillende 
zaken die op school spelen. Naast een goede vorm van kennisoverdracht moet de school ook zorgdragen voor een 
prettig klimaat waar kinderen zich prettig en veilig voelen, maar waar ook ouders zich thuis voelen. In mijn rol als 
MR lid wil ik hier graag mijn steentje aan bijdragen. 
Mochten er vragen of dingen zijn die betrekking hebben op MR-zaken, dan kun je mij altijd aanspreken. 
 
 
Mijn naam is Sabrina en ben de moeder van Amina, Aryana, Safina en Amar. Ik ben werkzaam als HR medewerker 

bij een leuk bedrijf in Naarden. Ik vind het erg belangrijk dat de ouders zich kunnen inzetten voor de school en 
kunnen meedenken over het beleid. Niet specifiek vanuit een pedagogische achtergrond, maar met een frisse blik 
en gezond verstand. 
Ik wil graag een brug vormen tussen de ouders en de school. Ik hoop dat we samen kunnen werken naar 
oplossingen waarbij we de kinderen goed onderwijs en een prettige leeromgeving kunnen geven. Verder hoop ik 
als betrokken ouder een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkelingen binnen de Heliotroop. 
Als er vragen zijn over MR-gerelateerde zaken, kun je mij altijd even aanspreken. 
 
 
Mijn naam is Monique, ik werk als DTP-er bij Huyg bv. Ik ben de moeder van Jamie en Romy. Ik vind het erg fijn 

om betrokken te zijn bij de school van mijn kinderen en een steentje bij te kunnen dragen aan de kwaliteit en sfeer 
op onze school. Als jullie vragen of opmerkingen hebben, dan ben ik bij het wegbrengen van de kinderen meestal 
op dinsdag, woensdag en vrijdag. Spreek mij gerust aan. Samen zorgen we voor een fijne leeromgeving voor onze 
kinderen. 
 
 
Mijn naam is Lieneke, ik ben 36 jaar en werkzaam als juridisch adviseur bij het ministerie van Justitie & Veiligheid 

in Den Haag. Ik ben getrouwd met Raymon en samen hebben wij drie kinderen: Demy, James en Emilia. Sinds 
2022 ben ik lid van de medezeggenschapsraad omdat ik graag nog actiever betrokken wilde zijn bij het reilen en 
zeilen op de Heliotroop. Ik vind het belangrijk dat je als MR zichtbaar en proactief te werk gaat en een verbindende 
factor bent tussen ouders en leerkrachten. Ik hoop door mijn MR-lidmaatschap een bijdrage te kunnen leveren aan 
het waarborgen van de kwaliteit en de verdere ontwikkeling van deze fijne plek! 
 
 
 

Personeelsgeleding 
 
Mijn naam is Bonny en ik werk sinds schooljaar 2022-2023 met veel plezier op De Heliotroop. 

Als moeder en leerkracht heb ik ook op twee andere scholen in de MR gezeten. Mochten jullie nog meer willen 
weten, kom gerust eens langs om kennis te maken. 
 
 
Mijn naam is Kylie. Ik werk sinds schooljaar 2022/ 2023 op de Heliotroop. 

Ik ben bouwcoördinator van de bovenbouw en ICT coördinator. Ik vind het leuk om ook verder betrokken te zijn bij 
de school naast mijn taken als leerkracht en ben daarom ook als lid van de MR aan de slag gegaan.  
 
Ik ben Jeannette. 

Je kunt me vinden op het administratiekantoor. 
Totaal onverwachts ben ik eind 2018 op deze basisschool terecht gekomen als administratief medewerker.  
Geen dag is hetzelfde op de Heliotroop; en daar word ik blij van.  
Werken met mensen is mijn hele loopbaan al mijn passie geweest; dus wat dat betreft zit ik op de Heliotroop 
helemaal goed.  
Van revalidatiefysiotherapeut/trainer/producer tot administratief medewerker. Variatie is mijn tweede naam. 
Ik woon gezellig met mijn man in Almere; onze 3 kinderen zijn uitgevlogen. 
 
 
Mijn naam is Jaleesa. Ik ben zes jaar werkzaam op basisschool De Heliotroop. Ik heb twee kinderen. Leroy en 

Naomi. 
Ik ben sinds 2018 bouwcoördinator en ICT coördinator van de onderbouw.  
Ik zet mij graag in voor de school en ben daarom sinds dit jaar ook lid van de medezeggenschapsraad.   
Ik denk graag mee over het beleid binnen de school en ik hoop mijn steentje bij te kunnen dragen. 


