
MR 

 

Met ingang vam dit schooljaar bestaat de MR uit een nieuwe samenstelling! 

Graag stellen wij ons aan u voor! 

 

Mijn naam is Natascha Bogers en dit is mijn 6e jaar op OBS Den Boogerd. Op dit moment 

geef ik al een aantal jaren met veel plezier les aan groep 1/2. Dit is mijn derde jaar in de 

MR. Na mijn opleiding als middenmanager ben ik toegetreden tot de MR. In deze opleiding 

heb ik tools ontwikkeld om gedrag van anderen te begrijpen en groei en ontwikkeling bin-

nen een team in gang te zetten. Ik vind het belangrijk om samen met ouders na te denken 

over het beleid van de school en nieuwe ontwikkelingen vorm te geven. Ik heb er enorm 

veel zin in om dit samen met mijn collega Marjoleine en ouders Julie en Angela te gaan 

doen.  

 

Mijn naam is Angela Sewbalak, 32 jaar, moeder van Dani (groep 3)en Joël. Ik woon in 

Aalst en heb vroeger ook op deze school gezeten. Sinds dit jaar zit ik in de MR van onze 

school. Ik heb deze taak op me genomen, omdat ik er veel waarde aan hecht om betrok-

ken te zijn bij het onderwijs wat mijn kinderen volgen. Verder vind ik het belangrijk dat on-

ze school een goede start is voor de ontwikkeling van veel kinderen in en nabij Aalst. Ook 

het ontwikkelen van mezelf is een reden geweest om in de MR te gaan. Ik hoop dat ik een 

brug kan maken tussen het beleid van de school enerzijds en de behoefte en wensen van 

ouders en kinderen anderzijds. Als ouders mag u me dus altijd aanspreken als u graag 

uw mening, wens of behoefte kenbaar wilt maken. Samen kunnen we dan kijken naar op-

lossingen of mogelijkheden. 

 

Mijn naam is Marjoleine van der Burght en ik ben werkzaam op Den Boogerd. Op dinsdag 

en donderdag heb ik de taken van de interne begeleiding op me genomen. Om de week 

sta ik op woensdag in de groep.  

Sinds vorig schooljaar ben ik gestart in de MR om samen met Natascha het team te verte-

genwoordigen. Al eerder heb ik een periode in de MR 'meegedraaid' en ik vind het leuk om 

ook op deze manier bij de school betrokken te zijn.  

Ik kijk uit naar een prettige samenwerken met Angela, Julie en Natascha!  

 

Ik ben Julie Brown, 45 jaar, moeder van Lily van Kesteren (Groep 3) en bonusmoeder 
van Joep-Julie (14) en Pippa-Sofie (11). Samen met Bas zijn wij sinds 2010 woonachtig 
in Aalst. Oorspronkelijk kom ik uit Engeland, maar woon al 18 jaar met veel plezier in 
Nederland. Afgelopen 2 jaar ben ik lid geweest van de Ouder Vereniging en ben nu door-
gestapt naar de MR. Ik ben graag betrokken bij school om zo een kijkje te mogen nemen 
in de wereld van onze kinderen en vind het belangrijk om zelf ook iets terug te kunnen 
geven. Zelf ben ik werkzaam in personeelszaken en de ontwikkeling van mensen boeit 
mij enorm. Net als Angela vind ik het belangrijk dat onze school een goede start is en 
blijft voor onze kinderen. Ik hoop dat mijn ervaringen uit mijn werkveld een verrijking zijn 
voor de MR en onze school, evenals de inzichten over het beleid van school en hoe je 
omgaat met de ontwikkeling van kinderen een verrijking zijn voor mij persoonlijk die ik 
weer mee kan nemen naar mijn werk. Heeft u vragen, opmerking en of ideeën over ons 
school? Daar hoor ik graag meer over. Zo kunnen we samen met de anderen MR-leden 
over in gesprek. 
  

 

Spreek één van ons gerust aan voor vragen of wanneer er iets anders speelt! 

Ook kunt u mailen naar mr@obsdenboogerd.nl  




