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                                                           Empel, 8 oktober 2020 

 

Beste ouders en collega’s, 

In de afgelopen periode kon u zich kandidaat stellen om zitting te nemen in 

de Medezeggenschapsraad van Kindcentrum ’t Wikveld. 

Dhr. Gert-Jan Melker heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Mevr. Marjolein 

Hamer heeft zich kandidaat gesteld voor de MR en zal de komende 3 jaar 

deel uitmaken van de MR.                                                                                                               

Mevr. Els van Slee – de Koningl heeft zich herkiesbaar gesteld. Er zijn verder 

geen kandidaten die zich aangemeld hebben dus de komende drie jaar blijft 

zij deel uitmaken van de MR    

Binnen de teamgeleding heeft Mevr. Hilde Verhees-Hoebergen zich herkiesbaar 

gesteld en zal zij deel uit blijven maken van de MR.  

Mevr. Wappie Holten heeft zich vorig jaar kandidaat gesteld en naast Mevr. Mieke 

Verheijen-van Gompel het afgelopen jaar MR taken verricht. Mevr. Mieke Verheijen-

van Gompel neemt na vele jaren afscheid van de MR. Wij willen haar hartelijk 

bedanken voor haar bijdrage.  

Dit betekent dat de Medezeggenschapsraad het komende jaar uit de 

volgende leden bestaat; 

Ouders:                                                                                                                                     

Dhr. Nick Heinemans                                                                                                                                   

Mevr. Els van Slee – de Koning 

Dhr. Jan Karel Sindorff 

Mevr. Marjolein Hamer    

                                                                                                                         

Personeel:                                                                                                                               

Mevr. Joyce Michielsen                                                                                                            

Mevr. Annemay Verhagen                                                                                                     

Mevr. Wappie Holten  

Mevr. Hilde Verhees - Hoebergen                                                                                                               

Namens de verkiezingscommissie 

Mevr. Hilde Verhees-Hoebergen 
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Ons nieuwe MR lid Marjolein Hamer stelt zich voor:  

 

Ik ben Marjolein Hamer en 35 jaar. Ik woon 

in Empel met mijn man en 2 zonen. Onze 

kinderen zitten in groep 1 en 3 aan de 

Meerwijkweg.  

Nu mijn jongste naar school gaat heb ik 

meer tijd om iets te betekenen voor het 

Wikveld. 

 

Ik ben pedagoog en de afgelopen 14 jaar 

werkzaam in de jeugdhulpverlening en de 

jeugdzorg. Op mijn werk ben ik de hele dag 

bezig met de ontwikkeling van kinderen 

van 0 tot 18 jaar.  

Als ik plaats mag nemen in de MR denk ik een mooie bijdrage te kunnen 

leveren door mijn ervaring en kennis. 

Ik vind naast de cognitieve ontwikkeling op school/ het leren ook het sociaal 

en emotioneel aspect heel belangrijk. Mijn visie is dat kinderen het goed 

moeten hebben op school en zich fijn moeten voelen als voorwaarde om 

zich te kunnen blijven ontwikkelen en te kunnen leren. 

Dit zal daarom zeker mijn aandacht hebben. 

 

 

 


