
Namens de ouders:  

Mijn naam is Alain Beerens. Ik ben sinds November 2010 lid van de MR. Ik heb 2 kinderen op 

Sinte Maerte: Juul en Finn respectievelijk in groep 8 en 5. Mijn oudste dochter Meve zit 

inmiddels op de middelbare school.Ik ben werkzaam als managing partner bij een logistiek 

advies-/ingenieursbureau. Door zitting te nemen in de MR wil ik actief meedoen in de dialoog 

tussen school, leerkrachten en ouders. Via deze dialoog hoop ik een positieve bijdrage te 

kunnen leveren aan een optimale schoolomgeving (zowel didactisch als qua sfeer), waar onze 

kinderen een belangrijk fase van hun leven zullen doorbrengen.  

   

Mijn naam is Bart Roozendaal. Sinds dit jaar ben ik lid van de MR. Mijn oudste dochter Eline zit 

op Sinte Maerte in groep 3 en mijn jongste, Aafke, zit in groep 1/2. Ik ben als advocaat 

verbonden aan AKD Advocaten te Breda en heb mij gespecialiseerd in het bestuursrecht.  Ik 

heb Sinte Maerte leren kennen als een fijne school met betrokken medewerkers en een hoge 

mate van professionaliteit, waarbij echter het kind altijd centraal staat. Ik hoop via de MR mijn 

steentje te kunnen bijdragen. 

  

Ik ben Miranda van Oosten, moeder van Lisa Muermans uit groep 4. 

In mijn werk als adviseur bedrijfsvoering bij het Erasmus MC heb ik te maken met zeer diverse 

zaken als huisvesting, kwaliteit, veiligheid, automatisering etc. , vaak met beperkte financiële 

middelen. Deze ervaring kan ik goed gebruiken in de MR. Ik vind het leuk, interessant en 

nuttig om zitting te nemen in de MR, mee te denken over het beleid en mijn steentje bij te 

dragen aan een school waar het fijn leren is en de kinderen een heerlijke basisschooltijd 

beleven waar ze later met plezier op terug kunnen kijken. 

   

Mijn naam is Niki Lambregts. Ik heb drie kinderen: Stefan is 13 en zit op Markenhage, Joost is 

10 en zit in groep 8 en Lisanne in groep 4. Ik werk vier dagen per week als juriste bij de 

rechtbank in Breda. Sinds oktober 2010 zit ik in de MR en vanaf maart 2013 ben ik secretaris 

van de MR. Ik heb mij kandidaat gesteld voor de MR omdat ik het belangrijk vind om actief 

betrokken te zijn bij de school waar mijn kinderen zoveel tijd doorbrengen. Op deze manier 

probeer ik een bijdrage te leveren aan een goed onderwijsklimaat op de Sinte Maerte.  
   

Mijn naam is Marina van Mechelen-Crielaard (40 jaar). Ik ben sinds maart 2013 ouderlid van 

de MR. Ik heb twee kinderen op Sinte Maerte: Daniël en Menno respectievelijk in groep 5 en 6. 

Ik werk als Manager Projects en Project Office bij een bedrijf dat services biedt op het gebied 

van Human Resources.  

Als ouderlid van de MR zou ik willen bijdragen aan het laten horen van de stem van de ouders 

in het reilen en zeilen op school en samen met de directie, ouders en leerkrachten de continue 

verandering in en om de school in de komende jaren een goed plekje te geven en deze fijne, 

leuke en veilige school voor onze kinderen te behouden 

 

Namens de leerkrachten: 

Mijn naam is Kelly Guthe. Ik ben ongeveer 11 jaar werkzaam op Sinte Maerte.  

Drie jaar werkzaam geweest in de groepen 1-2, zeven jaar werkzaam geweest in groep 4 en 

momenteel leerkracht in de groepen 6. Met veel plezier en liefde ga ik naar mijn werk. Het 

werken met kinderen is en blijft me altijd boeien. De communicatie tussen ouders, school en 

kinderen is heel belangrijk en daarom is de mr een belangrijk orgaan binnen de school en 

hiervoor zet ik me ook 100% in. 

Zelf heb ik ook twee kinderen op de Sinte Maerte, Cas in groep 4 en Job in groep 1/2.  

Sinte Maerte is voor mij een hele fijne school.  

   



Ik ben Roos Scholten. Na een aantal jaren groep 4 les gegeven te hebben, werk ik nu al een 

groot aantal jaren in groep 3. Werken met kinderen vind ik mooi en uitdagend. Elk kind moet 

het fijn hebben op school. De rol van ouders en het team van school, en de samenwerking 

hiertussen, zijn hierbij van groot belang. Niet alleen het kind, maar ook de ouders en het team 

moeten zich thuis blijven voelen op de Sinte Maerte. Omdat ik het belangrijk vind betrokken te 

zijn, maar ook om mee te kunnen denken over zaken die heel de school aangaan, wil ik graag 

lid zijn van de MR. 
   

Mijn naam is Marleen van de Giessen. Ik zit sinds afgelopen jaar in de MR. Zelf ben ik 

ongeveer 7 jaar leerkracht op Sinte Maerte. Op dit moment heb ik groep 1-2 wat ik met veel 

plezier doe. Met het bijwonen van de MR hoop ik mee te denken over het onderwijs en zo 

een positieve bijdrage te kunnen leveren op Sinte Maerte. 

 


