Graag wil ik me verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad.
Als ouder wil iedereen het beste voor zijn kind en voor de school. Een veilige basis is van
groot belang voor een stabiele toekomst en een fijne school is daar een belangrijk
onderdeel in.
Het lijkt me fijn mee te mogen denken en ondersteuning te kunnen bieden om zaken in
goede banen te leiden. Alle belangen hierin zo goed mogelijk wegen zal een leuke
uitdaging zijn. Het lijkt me bovendien prettig om op een andere manier bij de school
betrokken te zijn en zo de school beter te leren kennen.
Wie ben ik? Mijn naam is Marloes Verhulst, ik ben 37 jaar oud en moeder van twee
kinderen die met twee talen en culturen opgroeien in ons gezin. Onze zoon van 5 jaar
gaat komend schooljaar naar groep 2 en onze dochter van 2 jaar zit op de kinderopvang
in hetzelfde gebouw.
Ik ben ontwikkelingspsycholoog, relatie- en rouwtherapeut. Bij mijn werkzaamheden
horen ook bestuurstaken. Maar hoofdzakelijk begeleid ik mensen met een onvervulde
kinderwens en bij onconventioneel ouderschap. Dat gaat allemaal over verbinding en
hechting, het voornaamste goed voor kinderen als je het mij vraagt.
Naast de reguliere zaken die spelen binnen de MR, zou ik daarom ook, indien gewenst,
kunnen meedenken over de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Bijvoorbeeld
hoe kan een school kinderen begeleiden bij het leren omgaan met tegenslagen of angst
en hoe beïnvloed je een positief zelfbeeld. Maar ook, hoe leren kinderen over gelijkheid
en dat er allerlei soorten gezinnen bestaan.
Ik hoop een bijdrage te kunnen leveren voor de schooljaren van uw en mijn kinderen.
Zodat ze zich goed kunnen en mogen ontwikkelen, op hun eigen manier en in hun eigen
tempo.
Tot binnenkort op het schoolplein.
Marloes Verhulst
PS. Ik heb ervoor gekozen geen foto bij te voegen, omdat ik voor mezelf en het gezin heel bewust om wens te
gaan met social media. Maar omdat ik zichtbaarheid van de MR wel van belang vindt zal ik, indien ik
gekozen wordt, uiteraard gewoon een foto delen zodat ik aangesproken kan worden als er vragen zijn.

