
Waalcampusraad
Mijn naam is Edmée Eijsackers. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als
GZ-psycholoog bij Pieter van Foreest. Onze kinderen Christian (Waal 4), Emile (Waal 4)
en Marilou (Waal 2) 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.

Betrokkenheid..

Toen mij gevraagd werd om mezelf voor te stellen als lid van de
Waalcampusraad en wat mijn motivatie was moest ik zelf even denken. Mijn
naam is Robert Solleveld 40 jaar, gelukkig gescheiden, vader van Dan uit waal
3 en verder heb ik nog een zoon Joey op de achtsprong zitten in de Lier. Het
dorp waarin ik woon. Door deel te nemen aan de waalcampusraad wil ik meer
betrokken zijn bij de school en waar nodig een beetje helpen. Al is het maar
een beetje klankboorden, want ze hebben een fantastisch team staan. Mocht
je vragen hebben hoor ik het graag op het schoolplein.

GR. Robert Solleveld

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. 

Mijn naam is Elianne Everding. Toen mijn zoon Xavi in januari 2020 mocht starten op Waalcampus heb ik mijzelf
aangemeld voor de Waalcampusraad. Hij zit inmiddels in Waal 2 en mijn jongste zoon Maes zit in Waal 1. Ik vind
het belangrijk om betrokken te zijn bij de school waar mijn kinderen nog vele jaren zullen doorbrengen.
Aangezien ik zelf leerkracht ben geweest weet ik hoeveel werk het is om een school succesvol te laten draaien.
Ouders zijn hierin een onmisbare factor. Daarom vind ik het heel fijn dat ik zelf nu onderdeel kan zijn van een
van de organen van de school en ik op deze manier mijn steentje bij kan dragen. In de Waalcampusraad doen
we dit door kritische vragen te stellen, mee te denken en indien nodig ook te stemmen.
De ouders in de Waalcampusraad zijn de stem van alle ouders in de school. En om al onze kinderen van hun
schooltijd te laten genieten en de kans te geven om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen is het van belang
dat ieders mening gehoord wordt. Mocht u iets willen aandragen voor de Waalcampusraad, spreek gerust een
van ons aan op het schoolplein of stuur een bericht.


