GMR VPCO Hasselt
Mariska Gobius du Sart (voorzitter GMR, oudergeleding PWA)
Mijn naam is Mariska Gobius du Sart. Ik ben gelukkig getrouwd met Jan-Jaap en samen zijn
wij de trotse ouders van 3 schoolgaande kinderen, van wie de oudste na de zomervakantie
van 2018 de basisschool verlaat. De jongste zit op het moment van schrijven in groep 3. Dus
ik ben voorlopig nog wel even verbonden aan de VPCO.
Ik ben begin 2017 in de GMR gekomen namens de ouders van cbs Prins Willem Alexander.
Een taak die tot dan voor mij wat onduidelijk en soms bijna onzichtbaar was. Maar mede
daardoor was mijn nieuwsgierigheid gewekt. Ik vind het prettig om op deze manier een
‘kijkje in de keuken’ te kunnen nemen van de vereniging die zo belangrijk is in het leven van
onze kinderen, en daarmee ook in ons leven. Meepraten, meedenken en meebeslissen: naar
mijn mening niet onduidelijk, maar juist van groot belang.
Mijn taak als moeder, mijn juridische kennis en achtergrond en mijn ervaringen op mijn werk
als ambtelijk secretaris van de examencommissies op hogeschool Via geven mij de bagage
waarmee ik mij hopelijk nuttig kan maken voor de VPCO, de school, de ouders en bovenal de
kinderen!

Rombout Welbergen (Secretaris, oudergeleding Driemaster)
Mijn naam is Rombout Welbergen getrouwd met Sandra en trotse vader van Isabel en
Liselot. Onze dochters zitten beide op de Driemaster. Goed onderwijs waar ruimte is voor
het individu is voor ons als ouders erg belangrijk. Dit is ook de reden dat ik in 2017 mij
aangemeld heb voor de GMR. Via diverse advies en instemmingsrechten kunnen we een
bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs, de ontwikkeling van onze kinderen en
ondersteuning bieden aan de continuering van de organisatie.

Maurits Bos (oudergeleding Het Anker)
Ik ben Maurits Bos, 40 jaar, getrouwd met Berlinda en trotse vader van twee kinderen. In
het dagelijks leven ben ik Team Leider van een team inkopers bij het Finse bedrijf Wärtsilä.
Deel uit maken van de GMR stelt me in de gelegenheid om mee te denken en te praten over
de inhoud en uitvoering van het onderwijs op de scholen binnen de VPCO; iets waar ik me
graag namens de leerlingen en de ouders voor wil inzetten.

Netty Nienhuis (personeelsgeleding Het Anker)
Mijn naam is Netty Nienhuis en ik zit namens de personeelsgeleding van Het Anker in de
GMR.
Na vele jaren als leerkracht op Het Anker te hebben gewerkt, ben ik sinds augustus 2014
werkzaam als leerkrachtondersteuner binnen de VPCO. Ik werk op 3 locaties nl. Het Anker,
de Prins Willem- Alexander en Driemaster Mastenbroek.
Na 3 jaar zitting te hebben gehad in de GMR ben ik inmiddels met een 2e periode van 3 jaar
bezig. Ik vind het belangrijk om mee te praten over bovenschoolsezaken die van belang zijn
voor alle of een meerderheid van de scholen van het bestuur.
Ruth Sentamu - Rouw (personeelsgeleding PWA)
Mijn naam is Ruth Sentamu - Rouw. Ik werk op CBS Prins Willem-Alexander.
Ik vind het leuk om in de GMR te zitten omdat ik zo VPCO breed inzicht krijg in de
organisatiestructuur. Daarnaast vind ik het belangrijk om een stem te kunnen hebben vanuit
de beroepspraktijk.

