GMR VPCO Hasselt
Rineke van der Klogt (oudergeleding PWA)
Mijn naam is Rineke van der Klogt, getrouwd met Robert en wij zijn de ouders van Lucas en
Niek. Lucas zit op het moment van schrijven in groep 1 van de PWAS.
Zelf ben ik werkzaam als docent in het voortgezet onderwijs. Ik hoop met mijn ervaring
vanuit het onderwijs voor de GMR van betekenis te zijn zodat we het bestuur en de scholen
kunnen ondersteunen in het maken van besluiten of het uitzetten van bepaalde acties. Het
onderwijs is constant in beweging en daarom is het belangrijk om weloverwogen
beslissingen te nemen om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen voor onze 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.
Ina de Ruiter (personeelsgeleding PWA)
Mijn naam is Ina de Ruiter. Ik zit namens de personeelsgeleding van de Prins Willem Alexander in
de GMR. Ik ben leerkracht groep 8.
Ik vind het interessant om te horen wat er bovenschools speelt en hoop zelf een bijdrage te kunnen
leveren aan beter onderwijs door actief mee te denken. Het is belangrijk om samen met ouders,
personeel en bestuur op te trekken zodat de kwaliteit van het onderwijs aan de kinderen een zaak
van ons allemaal is.

