Beste ouders,
Graag wil ik mijzelf voorstellen. Ik ben Loes Bastiaansen-Lazeroms, lid en voorzitter van de
medezeggenschapsraad (MR) op basisschool Vinkenbos. De basisschool van uw kind en van mijn
kinderen. Ik ben gelukkig getrouwd met Jeroen Bastiaansen en wij hebben samen 3 kinderen: Marijn
in groep 1, Margo in groep 4 en Merel in groep 6. Zij gaan graag naar basisschool Vinkenbos en
hebben het hier erg naar hun zin. Ik vind het belangrijk dat mijn kinderen en uw kinderen kunnen
genieten van een onbezorgde basisschooltijd en heel graag, met veel plezier, naar school gaan. Ze
kunnen zich hier op allerlei ontwikkelingsgebieden ontwikkelen. Dit is de basis van de verdere groei
en ontwikkeling in hun leven.
Zelf ben ik geboren in Sprundel en heb hier vroeger op basisschool St. Jan gezeten, ook met erg veel
plezier. Na de middelbare school ben ik naar de pabo gegaan om leerkracht basisonderwijs te
worden. Ik heb zelfs stage mogen lopen op mijn eigen vertrouwde basisschool. Dit was een erg leuke
ervaring. Met grote inzet en interesse heb ik 10 jaar in het basisonderwijs in Breda gewerkt. Op dit
moment werk ik als docent pedagogiek op de Inholland pabo te Dordrecht. Hier probeer ik studenten
het mooie vak van leerkracht basisonderwijs te bij te brengen.
Vanuit mijn achtergrond vind ik het erg belangrijk om betrokken te zijn bij het onderwijs van mijn
kinderen en daarnaast bij te kunnen dragen aan het meedenken en meewerken van
kwaliteitsverbetering van de basisschool. Dit doe ik niet alleen voor mijn kinderen, maar ook voor uw
kinderen. Voor alle kinderen van basisschool Vinkenbos zetten wij ons als ouders en leerkrachten van
de MR in om, samen met het schoolteam, de kwaliteit van het onderwijs (veiligheid, begroting,
inspectiebezoek, schoolplan, brede school, passend onderwijs en nog veel meer andere
onderwerpen) te bewaken en te verbeteren.
Mocht u een belangrijk onderwerp ter sprake willen brengen, leven er zaken bij u met betrekking tot
het onderwijs van uw kind en deze basisschool, heeft u een heel mooi idee, een vraag, een positieve
bijdrage aan het verbeteren van basisschool Vinkenbos? Spreek dan één van de ouders of
leerkrachten uit de MR aan. Laat ons weten wat jullie als ouders bezig houdt. Wij zijn er voor de
school en voor u!

