
Mogen wij ons even voorstellen?

Belofte maakt schuld, dus graag stellen wij ons aan u voor en vertellen wij wat we als medezeggenschapsraad (MR)
allemaal doen.

De MR is gekozen door ouders en leerkrachten en bestaat uit zes leden, te weten: drie ouders en drie
leerkrachten. De MR behartigt de belangen van ouders, leerlingen en personeel. De raad zoekt naar
mogelijkheden om deze belangen te verenigen met de wensen van het bevoegd gezag, in ons geval
Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland. De directeur van De Vrije School Den Haag (Marjolein Triest
a.i.) is adviseur van de MR en vertegenwoordigt het bestuur in de MR-vergaderingen. De MR-leden nemen
voor een periode van drie jaar zitting in de MR. In ons jaarplan op de website van de school is
zittingstermijn van elk van de leden opgenomen.

De MR vergadert acht keer per jaar. De data zijn opgenomen in de jaarplanning. U bent van harte welkom
om een vergadering bij te wonen, als toehoorder tijdens het open deel. Wij zullen de agenda voor elke
vergadering tijdig met u delen, waarna u zich via Parro kunt aanmelden om aanwezig te zijn bij een
vergadering.
In de MR komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met het beleid in en rond de school. Een
greep uit de onderwerpen die in de MR besproken kunnen worden:

- Schoolplan
- Vakanties en vrije dagen
- De begroting
- De formatie van de school (inzet van personeel)
- De schoolgids

De MR heeft bij veel onderwerpen een wettelijk instemmings- of adviesrecht. Dat wil zeggen dat er
onderwerpen zijn waarover aan de MR instemming gevraagd moet worden, dit geldt bijvoorbeeld voor het
schoolplan. Ook zijn er onderwerpen waarover de MR een advies kan uitbrengen, bijvoorbeeld bij
deelname aan een onderwijskundig project. Om het standpunt instemming en advies goed te kunnen
bepalen, heeft de MR regelmatig overleg met de directeur van de school. Daarnaast informeert de
directeur de MR actief over ontwikkelingen in de school, zodat de MR een eigen oordeel kan vormen en
eventueel suggesties voor verbeteringen kan doen. Natuurlijk kan de MR ook initiatief nemen om
ongevraagd advies te geven aan directie of het bestuur van Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland over
allerlei onderwerpen.

Daarnaast denkt de MR mee over de ontwikkeling van verschillende beleidsterreinen binnen de school. Op
elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die van invloed zijn op de ontwikkeling
van uw en onze kinderen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over leerlingenzorg, veiligheid, formatiezaken, het
leeraanbod en welke leraren en directieleden worden aangesteld. De MR-vergaderingen bieden ruimte
aan ouders, leerkrachten en directieleden om informatie en argumenten uit te wisselen over deze zaken
en er worden afspraken gemaakt over ontwikkelingen op het gebied van verschillende beleidsterreinen.

Over algemene  zaken binnen de  school die  ouders  in  het bijzonder treffen is  het altijd  mogelijk  contact
te hebben met een lid van de MR. U kunt contact opnemen met de MR door een bericht te sturen aan
medezeggenschapsraad@devrijeschooldenhaag.nl. De MR heeft vervolgens de taak om zorg te dragen
voor een goede terugkoppeling naar de betreffende ouder(s). Als ouder kunt u de MR niet benaderen voor
individuele problemen van uw kind. Neem in dit geval altijd contact op met de leerkracht van uw kind of
de intern begeleider. Komt u er samen niet uit, dan helpt de directeur u graag verder. Uiteraard blijven de
MR-leden wel graag op de hoogte van hetgeen er onder de ouders leeft.
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Wie zitten er in de MR?

Mijn naam is Andreas Driessen, momenteel meester van de zesde klas op
onze Vrije School Den Haag. Zelf doorliep ik de gehele vrijeschool in
Maastricht, waarna ik na drie jaar werken op de Rudolf Steinerschool in
Alkmaar voor mijn huidige werk in 2012 naar Den Haag verhuisde.
Hier leerde ik mijn vriendin Paulien, ook een juf op een andere school,
kennen en werd ik vader van de inmiddels 2-jarige zoon Pablo.
Menig leerling kent mij als fervent voetballiefhebber. Verder houd ik van
het huishouden, lezen, houtbewerken en houtbranden en vertoef ik graag
in de natuur.
Ik vind het belangrijk om in de MR te zitten, omdat ik op klasoverstijgend
niveau meer wil leren over het reilen en zeilen van een school.

Ik ben Evelyn Fernandez, moeder van Gabriel (11), Jada (8) en Leandro (6). Ruim 5
jaar ben ik een betrokken en actieve ouder binnen onze school. Daarnaast zit ik ook
in de werkgroep van het studiecentrum voor antroposofie in Den Haag waar
lezingen, workshops en activiteiten worden georganiseerd voor iedereen die zich
door de antroposofie wil laten inspireren.
Vanuit het werkveld neem ik ruime werkervaring mee in relatiemanagement en
projectmanagement in de duurzame energiesector en risicomanagement. Sinds 2
jaar ben ik zelfstandig ondernemer en help ik MKB’ers overzicht te houden in
financiën, CRM en projecten. Ik hou verder van dansen, lezen, avonturen beleven,
vreemde talen spreken en evenementen te organiseren.
Hoe kunnen we het nemen van lange-termijnbeslissingen ten aanzien van het
schoolbeleid ondersteunen en in verband brengen met de vrijeschool visie? In de
MR moet mijns inziens deze vraag centraal staan evenals het communicatie-lijntje
met de ouders en leraren hierover. Graag zet ik me in om dit te verbeteren en de
motivatie voor het schoolbeleid ook te koppelen en te toetsen aan de dieper gelegen
motivatie voor het vrijeschoolonderwijs. Daarbij staat het belang van het kind
voorop. Met die wetenschap kijk ik er naar uit om samen de belangen van ouder,
kind en leraar te behartigen.

Evelyn Fernandez– lid
MR namens ouders

Jasper van Heesewijk –
lid MR namens
personeel

Mijn naam is Jasper van Heesewijk en ik ben de klassenleerkracht van klas 3a. Van
kleins af aan heb ik hier op school gezeten en nu geef ik hier 7 jaar les. Twee jaar
geleden ben ik samen met mijn vriendin verhuisd naar Gouda. Ondertussen ben ik
vader geworden van onze 10 maanden oude zoon Jip. Ik ben een ontzettende
muziekliefhebber en wanneer wij thuis zijn klinkt de ene LP na de andere. Ook speel
ik graag de streamingdiensten uit en kijk ik fanatiek naar de F1. Verder boks ik iedere
week en breng ik graag tijd door met mijn gezin. Ik zit in de MR omdat ik, naast het
lesgeven, van waarde wil zijn voor de organisatie van deze prachtige school.

Mijn naam is Steven Siblesz, getrouwd met Frederique Reddingius, en vader van
Finn (11), Sophia (9) en Philippe (6). Na mijn studie Internationale Economie in
Maastricht heb ik in het bedrijfsleven verschillende functies in de marketing & sales
gehad, maar ontdekte mijn passie voor het onderwijs pas toen Frederique en ik
enkele jaren in Bangkok woonden. Terug in Nederland, (en tussendoor nog in
Italië), heb ik de afgelopen 10 jaar als docent economie met veel plezier lesgegeven
op verschillende niveaus (havo/vwo, IB, hbo, vmbo). Momenteel werk ik voor
Platform Talent voor Technologie, waar we programma´s ontwikkelen om po- en
vo-leerlingen enthousiast proberen te krijgen voor een (vervolg)studie in de
techniek of ICT. Ik ben een fanatiek sporter, en heb dit najaar voor de Hartstichting
geld opgehaald tijdens de kitesurf challenge van Hoek van Holland naar Den Helder.
Als oud-leerling gaat De Vrije School aan de Abbenbroekweg me aan het hart. Ik
geloof in continu streven naar verbetering, in open en eerlijke communicatie en in

Steven Siblesz – lid MR
namens ouders,



het leren van je fouten. Met gevoel voor empathie, geduld en een kritische blik
hoop ik aan bovenstaande bij te kunnen dragen als lid van de
medezeggenschapsraad.

lid financiële
auditcommissie

Marie Louise Woudstra –
lid MR namens
personeel, secretaris

Mijn naam is Marie-Louise Woudstra. Sinds 1 december 2021 werk ik
samen met Annemieke op het kantoor van VSDH. Ik ben getrouwd,
moeder van 2 puberende en jongens (12 en 14 jaar) en woon in de leukste
(Zeehelden!) buurt van Den Haag. Ik ben dol op skiën, gezelligheid en sta
in het weekend vaak op het voetbalveld te kijken naar mijn zonen die
allebei enorme voetballers zijn.  Na het afronden van mijn studie
Nederlands ben ik gestart als docent Nederlandse taal voor anderstaligen.
Na 4 jaar intensief met vluchtelingen te hebben gewerkt, heb ik de
overstap gemaakt naar Commercie. Vervolgens heb ik een aantal jaren in
de Marketing en Sales gewerkt bij KPN en daarna als directeur bij een
Communicatiebureau. Na een sabbatical ben ik via via gestart bij VSDH en
ik heb het naar mijn zin als Spin in het Web. Naast alle operationele
activiteiten, het ontzorgen van de collega's en het creëren van een
prettige/ veilige omgeving voor alle kinderen vind ik het interessant om
mee te denken bij de projecten en die er nu lopen om de kwaliteit van het
onderwijs verder te verbeteren. De MR is voor mij een mogelijkheid om
meer te leren over het (vrije)schoolonderwijs en ik wil mijn betrokkenheid
binnen de school uitbouwen.

Ik ben Jessica Teunissen en woon samen met Rein en onze zoon Mels (5). In het
werkende deel van mijn leven houd ik mij als directeur Onderwijs, Kwaliteit en

Innovatie bezig met het onderwijs op de scholen van SCOH hier in Den Haag. Ik heb
een leuke en uitdagende baan, want in het onderwijs is alles altijd in beweging.

In mijn vrije tijd ga ik graag zwemmen in de zee (ja, ook in de winter), sporten, leuke
dingen ondernemen met Rein en Mels en genieten van vrienden en familie.
Mels is gestart bij de Vrije Speelklas en inmiddels een echte oudste kleuter.

Als voorzitter van de MR vind ik het belangrijk een goede structuur in de
vergaderingen aan te brengen waardoor het samenspel tussen school en MR goed
tot stand kan komen. Ik heb mij aangemeld voor de MR omdat ik het belangrijk én
leuk vind een bijdrage te leveren aan het onderwijs op onze school. Ik denk graag

mee over (nieuwe) ontwikkelingen en het beleid van de school. Ik hecht veel waarde
aan een open communicatie tussen ouders en school en de Gouden Driehoek waarin

Ouders – Kind – School samenwerken. Ik vind het belangrijk dat alle kinderen en
ouders zich welkom voelen op school. Niet alleen goed onderwijs voor alle kinderen

is noodzakelijk, ook een open en prettige sfeer is van belang. Zo kunnen onze
kinderen een goede basis leggen voor hun verdere toekomst en later terugkijken op

een leerzame en fijne tijd op onze Vrije School.

Jessica

Teunissen –     lid MR
namens ouders,

voorzitter


