
Ik ben Claudia van der Horst en woon samen met mijn vriend Willem en mijn 

dochters Yinte, Flore, Pip en Viv in Biest-Houtakker. Ik werk nu inmiddels al weer 

een hele tijd op de Tovervogel. Dit doe ik met veel plezier, ik vind het heerlijk 

om met kinderen bezig te zijn en ze dingen te leren. De afgelopen jaren heb ik 
vooral lesgegeven in de groepen 5 en 6. Momenteel geef ik de kinderen van 

groep 1-2 les. Om, naast de dagelijkse gang van zaken in de klas, de school ook 

van een andere kant te leren kennen, heb ik er voor gekozen om zitting in de MR 

(sinds september 2011) te nemen. Ik vind het belangrijk om met collega’s en 

ouders van gedachten te wisselen over het onderwijs aan de kinderen en het 

beleid van de school. Zo kunnen we samen een bijdrage leveren aan de verdere 

ontwikkeling van de Tovervogel.  
 

 

 

Graag wil ik mij even aan u voorstellen.  Mijn naam is Yvonne Jansen. Ik ben 

getrouwd en woon samen met mijn man en twee zonen in Tilburg.  

Vanaf 2000 ben ik werkzaam bij STG  Boom. Gestart op De Zwaluw en sinds de 

fusie werkzaam op de Tovervogel.  
Ik ben begonnen in groep 1-2 en heb daarna de stap naar  groep 4 en 5 

gemaakt. Maar mijn hart ligt echt bij het jonge kind en nu werk ik alweer een 

aantal jaren met veel plezier in unit 1.  

Na meer dan 20 jaar werkzaam in het onderwijs vond ik de tijd rijp om mij ook 

op een ander vlak bezig te houden met het onderwijs. Samen werken en samen 

beslissen met ouders vind ik belangrijk, met als doel kwalitatief goed 
onderwijs  en een fijn leer-en werkklimaat voor de kinderen op onze school.  

 

 

 



Graag wil ik me aan u voorstellen. Mijn naam is Wesley Diepens, 30 jaar en ik 

ben sinds 2017 werkzaam op de Tovervogel. Ik geef enkele jaren met heel veel 

plezier les in unit 3 (groep 5 & 6). Ik ben mijn hele leven woonachtig in 

Oisterwijk. Sinds 2020 woon ik samen met mijn vriendin Veerle niet ver van de 
school af. Ik heb diverse opleidingen afgerond voordat ik besloot dat leerkracht 

mijn echte passie was. Een aantal jaren geleden heb ik onder andere de 

opleiding HR-adviseur succesvol afgerond. Om deze reden voel ik affiniteit met 

diverse onderwerpen die te maken hebben met de MR en organisatie rondom de 

school. Tevens zit ik sinds het schooljaar 2020/2021 in de GMR. Ik vind het 

interessant om mee te mogen denken over het beleid en de verdere ontwikkeling 

van de Tovervogel. Naast mijn werk en rol als MR/GMR lid steek ik veel tijd in 
voetbal, vrienden en mijn hond.  

 

 
 

 

 

 
Ik ben Ilse te Boome en samen met mijn man Joost heb ik 3 kinderen Eva (unit 

4) Nora (unit 3) en Jesse (Hij zit inmiddels op de middelbare).  

 

Ik ben toegetreden tot de MR omdat ik graag betrokken ben bij de 

ontwikkelingen van de Tovervogel om daar in het belang van alle kinderen die op 

onze school zitten over mee te denken en mee te praten.  
 

Mocht je vragen hebben of bepaalde zaken aan de orde willen stellen dan ben ik 

goed bereikbaar via ilseteboome@msn.com 
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Mijn naam is Dorris van der Wiel. Ik ben getrouwd met Frank en samen 

hebben wij 2 kinderen, Boet en Jip. Zij zitten op de Tovervogel in unit 3 en 4. 

Omdat ik het belangrijk vind om betrokken te zijn bij de school van onze 
kinderen, ben ik een aantal jaren geleden aangesloten bij de Ouderraad. Toen er 

in 2016 een vacature kwam bij de Medezeggenschapsraad van de Tovervogel 

heb ik de overgestapt gemaakt. Inmiddels maak ik alweer een aantal jaren deel 

uit van de MR in de rol van voorzitter. Het kunnen meepraten en -denken over 

onderwerpen die onze kinderen raken, vind ik erg interessant en het is fijn om 

namens alle ouders bijdrage te kunnen leveren aan het schoolbeleid en de 

samenwerking tussen directie, leerkrachten en ouders / verzorgers. 
Zijn er zaken die spelen en ik kan inbrengen in onze vergaderingen, spreek me 

gerust aan of neem even contact op via mr.detovervogel@stgboom.nl.  

 

 

 

 

Hallo! Ik ben Dagmar Heystek en ik ben moeder van Mathyn (stamgroep unit 

4a, groep 8), Aaron (stamgroep unit 3b, groep 6) en Benjamin van Kuijk 

(stamgroep 3c, groep 5). Sinds december 2020 ben ik verbonden als ouderlid 

aan de MR van De Tovervogel. De reden waarom ik lid ben geworden van de MR 
is dat ik graag meer betrokken wil zijn bij het onderwijs van zowel mijn kinderen 

als alle andere kinderen op De Tovervogel. Ik vind het belangrijk dat ik vanuit 

mijn rol als moeder, maar ook vanuit een bredere blik, een bijdrage kan leveren 

aan het onderwijs. Juist de onderwerpen die in de MR worden besproken hebben 

mijn belangstelling; het zijn onderwerpen die op achtergrond leven, maar toch 

veel invloed hebben op de dagdagelijkse gang van zaken op de school.  

Kenmerkend voor mijn bijdrage aan de MR? Ik heb een juridische achtergrond en 
ben in het verleden afgestudeerd in het onderwijsrecht. Kennis rondom de wet- 

en regelgeving van het onderwijs is mij bekend. Met een kritische blik ga ik 

ervoor zorgen een mooie, zinvolle bijdrage te leveren.  
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