
Even voorstellen....  

 Rogier de Jong 

 

Mijn naam is Rogier de Jong, vader van Mirre uit groep 1 (Vlinders) en Rowan die volgend 
jaar naar de Klimboom komt. Ik heb een paar jaar les gegeven als docent Engels op twee 
middelbare scholen en op dit moment werk ik bij het Radboudumc waar ik trainingen 
ontwikkel ten behoeve van het gebruik van het elektronisch patiëntendossier.  

IKC De Klimboom is door de afgelopen fusie tussen de Blinkert en de Troubadour, het 
opzetten van een volledig integraal kindcentrum en het toekomstige nieuwe schoolgebouw 
vol in ontwikkeling. Deze ontwikkeling wordt natuurlijk geleid door alle betrokken 
professionals, maar het is goed dat ook ouders hierbij aanhaken om mee te denken.  

Ik heb ten tijde van de fusie deelgenomen aan de werkgroep Levensbeschouwing en 
afgelopen school- jaar ben ik betrokken geweest bij de Klankbordgroep. Ik vind het erg 
interessant om al die ontwikkelingen van dichtbij te zien en in de MR zit je als ouder het 
dichtst bij het vuur. Mijn expertise en ervaring wil ik graag inzetten om mee te denken over 
de ontwikkeling van IKC de Klimboom.  

 

 

 Jantina Bollen  

 

Onze schoolorganisatie is net als onze kinderen: dynamisch en volop in beweging. De 
integratie van de twee scholen en de plannen voor het nieuwe gebouw maakten me bewust 
van de grotere ontwikkelingen waar we mee te maken hebben. Maar daarnaast spelen er 
natuurlijk ook veel organisatorische en onderwijskundige zaken die wat minder in het oog 
springen. Graag zou ik hier nauwer bij betrokken ra- ken, en de MR lijkt me daarvoor een 
prima plek.  

Naast mijn werk als operationeel manager bij een ingenieursbureau heb ik de afgelopen drie 
jaar een opleiding Bedrijfskunde gevolgd. Nu ik weer wat meer tijd heb voor andere zaken, 
lijkt het me leuk om lid te worden van de MR. Samen met mijn man Joost heb ik twee 
kinderen op de Klimboom: Elise (groep 8) en Thomas (groep 6).  

 



 Lammert Postma (voorzitter) 
 

Ik ben Lammert Postma, 38 jaar, getrouwd met Annet, en vader van straks drie kinderen op 
IKC De Klimboom. Stef start na de schoolvakanties in groep 1, Linn gaat over naar groep 4 
en Daan naar groep 7. Deze verdeling geeft mij een mooi beeld over de ontwikkeling van 
onze kinderen in de verschillende leerjaren binnen IKC De Klimboom.  

Mijn grootste motivatie om mij aan te melden voor de MR is omdat ik het als een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid zie van leerkrachten, ouders, verzorgers en begeleiders 
om een veilige en stimulerende omgeving te creëren voor onze kinderen.  

Ik denk dat ik met mijn achtergrond uit onder andere mijn studie (Kunstacademie/ SPW) en 
werk (o.a. docent, ondernemer en momenteel design director bij een groot 
softwareonderneming) een waardevolle bijdrage kan leveren in het vormen van een 
duidelijke visie en beleid waarbij onze kinderen centraal staan.  

Als lid van het MR ga ik mijn kennis en ervaring inzetten voor een school die zich 
onderscheidt in niet alleen de basis vaardigheden maar tevens ruimte geeft aan de creatieve 
en sociaal-/ emotionele ontwikkeling. Een basisschool waar ruimte is voor zowel leerlingen 
als leerkrachten om zich te blijven ontwikkelen en waar ouders/verzorgers een duidelijke 
bijdrage leveren.  

Meer persoonlijke details vind je op mijn LinkedIn profiel:  

https://www.linkedin.com/in/lammertpostma  

 

 

 

 

 

 

 


