
 

Mijn naam is Hanneke van Dijk, ben 48 jaar en woonachtig, 

samen met mijn 2 kinderen en ons hondje, in Beuningen. Ik 

ben sinds 1998 werkzaam als leerkracht binnen de stichting, 

voornamelijk in de bovenbouw. Dit schooljaar werk ik met veel 

plezier in groep 5 en 8 op de Leeuwenkuil. Verder ben ik ICT-

coördinator, BHV-er en voor het derde jaar lid van de MR. Ik 

vind mijn zitting in de MR erg zinvol om mee te kunnen denken 

over de organisatie op de Leeuwenkuil en zo mijn steentje bij 

te kunnen dragen. 

Ik ben Suzanne van Dijk, moeder van Mika (gr.7) en Ruben (VO). 

Ik werk als groepsleerkracht op basisschool de Achtbaan in Tiel. 

Daarnaast verzorg ik o.a. weerbaarheidstrainingen aan kinderen 

binnen mijn praktijk “In Je Mars”. 

Inmiddels ben ik twee jaar lid van de MR. Ik zet mij graag in om 

mee te denken en te adviseren over het beleid van de 

Leeuwenkuil. Ik doe dit namens de ouders van de school, dus als 

er onderwerpen bij u leven waar wij als MR wat in kunnen 

betekenen, horen we dat graag. Op die manier zorgen we er 

samen voor dat alle kinderen en leerkrachten met plezier naar 

school gaan en zich op hun eigen manier kunnen ontwikkelen. 

Ik ben Marloes van Diest en namens het personeel, ben ik lid van de MR. Ik werk 

inmiddels alweer ruim 3 jaar met veel plezier als intern begeleider op de Leeuwenkuil. Ik 

woon samen met mijn man en twee kinderen Carsten (9) en Carice (7) in het prachtige 

dorp Rossum. Ik vind samenwerking, openheid en verbondenheid van groot belang, 

zeker ook met ouders. Een manier om hier actief aan te kunnen werken, is een orgaan 

zoals de MR. Dit is dan ook een reden waarom ik namens de personeelsgeleding 

deelneem aan de MR 

Mijn naam is Moniek Segeren, sinds 2016 woon ik in 

Beneden-Leeuwen samen met Kees-Jan. We hebben 

twee kinderen, Tim (groep 2) en Jasmijn (3 jaar). 

Ik werk in Wageningen als Informatie Analist bij 

Calculus/Proigia, waar ik me bezighoud met het 

verwerken van data van huisartsenpraktijken. In mijn 

vrije tijd onderneem ik graag dingen met de kinderen 

en hou ik verder van lezen en koken.  

Ik zit in de MR (oudergeleding) omdat ik het belangrijk 

vind om mee te kunnen praten over de school waar 

mijn kind(eren) een deel van uitmaken. Daarnaast 

biedt het een kans een bijdrage te leveren aan de 

toekomst van de school. Ik moedig alle ouders aan om 

ervaringen te delen en zodoende een fijne en veilige 

omgeving te blijven creëren voor onze kinderen! 

Ik ben Renate van Aanholt, getrouwd met Roy en trotse moeder van Jasper (13) 

en Lotte (11). Ik woon in Puiflijk en werk inmiddels 20 jaar in het onderwijs, 

waarvan nu het 4e jaar op Basisschool De Leeuwenkuil. 

Mijn voorkeur gaat uit naar het jonge kind. Ik houd van hun enthousiasme, 

verwondering en spontaniteit. Ik sta dit schooljaar dan ook weer met veel 

plezier voor groep 2-3. Dit schooljaar maak ik voor het eerst in mijn 

onderwijscarrière deel uit van de MR. Ik vind het interessant en leuk om mee te 

denken en te beslissen over allerlei zaken die spelen op school en ik denk dat ik 

met mijn 20 jaar ervaring in het onderwijs zeker een steentje kan bijdragen. 

Ik ben Claudia van Kerkhof en sinds vorig schooljaar ben ik de voorzitter van de 

MR van Basisschool De Leeuwenkuil. Mijn partner en ik hebben samen 4 

kinderen: Floor (VO), Saar (groep 8), Fem (groep 5) en Bart (groep 1).  

Graag wil ik op een proactieve manier betrokken zijn bij de leefwereld van onze 

kinderen. Het bieden van een veilige (leer)omgeving en van goed onderwijs zijn 

daarin belangrijke speerpunten en door deel te nemen in de oudergeleding van 

de MR wil ik op een positieve manier hierin bijdragen. Het afgelopen jaar heb ik 

als zeer positief ervaren en was er een fijne samenwerking met de overige MR-

leden. Samen werken we aan een school waar de kinderen met veel plezier naar 

toe komen en de ouders hun kinderen met een goed gevoel kunnen brengen. 


