
Even voorstellen..

Mijn naam is Aukje Visser, en ik ben sinds vorig jaar  
een lid van de oudergeleding van de MR. Ik ben de  
moeder van Ferenc uit groep 6 en Niek uit groep 3.  
Thomas, ik en de jongens wonen met veel plezier in  
de kooilanden. Zelf ben ik werkzaam als leerkracht en 
Intern Begeleider in het Speciaal Onderwijs. Daarvoor  
ben ik als leerkracht werkzaam geweest in het  
Basisonderwijs. Ik vind het belangrijk om actief betrokken 
te zijn bij de school van onze kinderen en draag daarom  
graag mijn steentje bij. We moeten het samen doen. 
 

Mijn naam is Bartele van der Hoek, getrouwd met Aly en 
vader van Jens (groep 1), Jarne en Noud. Ik ben werk-
zaam als werkvoorbereider in de elektrotechniek bij 
een installatiebedrijf. Hobby’s van mij zijn wielrennen. 
 
Ik heb me aangemeld als kandidaat voor de MR, omdat 
ik het belangrijk vind dat elk kind goed onderwijs krijgt, 
maar ook terugkijkt op een fijne tijd die hij / zij heeft 
volbracht op school. 

Wij willen graag van de ouders horen wat er leeft, zodat 
wij dit tijdens een MR overleg bespreekbaar kunnen 
maken. Aarzel niet om ons aan te spreken. 

Mijn naam is Alien Buwalda. Samen met Pieter heb ik drie 
kinderen, Myrthe zit in groep 5, Nout zit in groep 3 en 
Anne-Lynn  start in januari in groep 1. We genieten volop 
van ons gezin en  gaan graag erop uit met onze vouwwa-
gen. Mijn hobby’s zijn  zwemmen en muziek. Daarbij werk ik 
als verpleegkundig  specialist diabetes in het Antonius 
ziekenhuis in Sneek. Een leuke, afwisselende baan. Sinds dit 
schooljaar mag ik onderdeel  uitmaken van de MR. Het lijkt 
me een leuke uitdaging om op deze manier betrokken te 
zijn met alles wat in en rondom school  gebeurt.  

 



Mijn naam is Maaike Joostema- Terpstra 
en woon in Minnertsga. Ik ben op dinsdag 
en vrijdag werkzaam in groep 6,7 De 
Waanzinnige Boomhut. Samen met mijn 
duo partner Dionyse Hopman. Dit school-
jaar als nieuw personeelslid in de Mr. Ik vind 
het belangrijk dat school en ouders met in 
gesprek zijn over wat het beste is voor de 
ontwikkeling van jullie kinderen. 

Hallo mijn naam is Dionyse Hopman. Ik werk sinds 
2004 met veel   plezier op De Bron. Ik heb in verschil-
lende groepen les gegeven en in het schooljaar 
2020/2021 sta ik voor groep 6/7. Dit is mijn derde jaar 
als MR-lid. Als MR-lid vind het belangrijk om samen 
met het team en ouders een steentje bij te kunnen 
dragen aan een mooie en waardevolle periode voor 
alle leerlingen.

Tineke Dijk, personeelslid 

Ik ben indertijd  in Dokkum komen wonen omdat ik juf werd op de                                                        
kleuterschool “Lyts Begjin” aan de Titus Brandsmastraat, waar                                                                           
nu het Kinderdagverblijf en de BSO zitten. Na de invoering van                                                                           
de Basisschool werd deze school opgesplitst en ben ik mee gegaan  
naar CBS De Bron. In al die jaren heb ik vele veranderingen  

en veranderde onderwijsinzichten zien komen (en gaan). Ik heb  
hier altijd met veel plezier aan meegewerkt in verschillende groepen.                                                                                         
De invoering van Het Nieuwe Leren vond ik spannend en tegelijk ook 
uitdagend;Kinderen dat meegeven wat belangrijk is voor een, bij hen 
passende leerwereld! Heel anders dan ik indertijd had geleerd op de 
Kleuterkweek en tegelijk ook heel herkenbaar, nl. ieder kind de lessen 
aanbieden, die passen bij zijn/haar niveau om zo steeds een stapje 
verder te komen in hun ontwikkeling. Samen met de (MR-) ouders en 
mijn collega’s wil ik mij inzetten om CBS De Bron een fijne, veilige, 
warme en uitdagende leerschool te laten zijn waar de kinderen later 
met plezier aan terug denken.  


