
Waalcampusraad
Mijn naam is Edmée Eijsackers. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als
GZ-psycholoog bij Pieter van Foreest. Onze kinderen Emile (Waal 4) en Marilou
(Waal 3) gaan met veel plezier naar Waalcampus. Ik vind het belangrijk èn leuk om
als ouder betrokken zijn bij school, op welke manier dan ook. Als lid van de
Waalcampusraad wil ik graag een bijdrage leveren door mee te denken, te adviseren
en (al dan niet) in te stemmen met het beleid van Waalcampus. Ik ben voorstander
van openheid, transparantie en goede communicatie. Heb je vragen en / of
opmerkingen m.b.t. de Waalcampusraad, neem dan contact met ons op.

Een korte introductie van de ouders: Mijn naam is Ivo van Vliet, getrouwd met
Anouk en samen hebben we vier kinderen. Onze kinderen zitten in
verschillende walen op waalcampus, onze oudste zoon is Jelte, onze
middelste zoon is Keije en jongste zoon is Taeke, daarnaast hebben wij nog
een dochter Rinke. Als ouder vind ik het van belang om betrokken te zijn bij de
school, te ondersteunen en mee te denken waar het gaat om kwalitatief goed
onderwijs, nieuwe initiatieven en de uitdagingen waar een school altijd weer
mee te maken heeft. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als
controller/adviseur, waarbij ik bedrijven verder help bij het realiseren van de
doelen en resultaten.
Een goede school is voor mij een school waar teamleden en leerlingen met plezier naar toe gaan, zich veilig
voelen en zowel teamleden als leerlingen de kans krijgen om gemotiveerd hun talenten tot ontwikkeling te
kunnen laten komen. 

Ik ben Ben, de vader van Freek en Bram Vreugdenhil. Sinds februari
2022 hebben zij de overstap gemaakt naar Waalcampus. Freek zit
momenteel in Waal 1 en Bram in Waal 2.

Onderwijs bepaalt voor een zeer groot deel het dagelijks leven en de
vorming van kinderen. Ik ben daar als ouder dan ook graag bij
betrokken. De Waalcampusraad biedt mij een mooie gelegenheid om
mee te kijken, mee te denken en bij te dragen aan een leerzame, veilige
en fijne schoolomgeving.

Waalcampus is in een uitdagende tijd gestart en gaat de komende jaren
onverminderd een uitdagende tijd tegemoet. Het leerlingenaantal groeit

gestaag en er moet een geheel nieuw schoolgebouw verrijzen. Deze nieuwbouw, de verhuizing en de
uitbreiding van kinderen en personeel zullen de nodige uitdagingen opleveren. Vanuit mijn werkervaring in de
vastgoedwereld hoop ik daaraan een bijdrage te kunnen leveren.

Daarnaast hoor ik graag van andere ouders als zij tegen andere kwesties aan lopen. Binnen de
Waalcampusraad kunnen wij als ouders allerlei zaken ter sprake brengen. Schroom niet om het contact met
mij te zoeken.


