
De MR van de Zeppelin 
  
Hierbij stellen wij ons als MR graag aan jullie voor. De MR bestaat uit een 
oudergeleding en een docentengeleding. 
Vanuit school zijn dit: Juf Esther, Juf Marlinda en Juf Yvonne. 
De ouders: Jeffrey Bruins, Heidi Heemsbergen, Simone Rock, Linda van der Eijk en 
Mabest Othmann. 
Als MR zijn wij een klankbordgroep voor de directie van de Zeppelin. Tijdens onze 
openbare vergadering worden diverse beleidsmatige zaken besproken. Denk hierbij 
aan het Speerpunt, inspectiebezoeken, veiligheid en de communicatie tussen school 
en de ouders. 
Als MR krijgen we de ruimte om mee te denken in al deze onderwerpen, wat van 
beide kanten als zeer prettig wordt ervaren. 
De notulen van onze vergaderingen zijn op de website terug te vinden. 
Wij zijn voor vragen of opmerkingen te bereiken op emailadres: 
medezeggenschapsraad@dezeppelin.nl of spreek ons aan op het schoolplein. 
  
  

 
boven: Esther Boskamp (leerkracht groep 4a), Jeffrey Bruins (ouder groep 6a), Heidi 
Heemsbergen (ouder groep 4b) 
beneden:  Marlinda Botterhuis - van Stralen (leerkracht groep (5/6), Simone Rock 
(ouder groep 4a), Linda van der Eijk (ouder groep 4a, 7a), Yvonne van der 
Deure  (leerkracht groep 1/2a), Mabest Ohtman (ouder groep 1,7) 
  
  
 Dit zijn de ouders van de MR: 
  
Ik ben Heidi Heemsbergen, getrouwd en moeder van Joshua in groep 4B 
In het dagelijks leven ben ik werkzaam in de ICT bij Vivat/Zwitserleven, waar ik in de 
rol van analist oplossingen bedenk en beschrijf voor complexe IT problemen. In mijn 
vrije tijd ben ik actief voor voetbal vereniging Reiger Boys en hou ik van koken en 
lezen. 



Sinds 2015 ben ik lid van de MR en hoop dat ik nog een behoorlijke periode bij de 
MR kan blijven. Als moeder vind ik de ontwikkeling van kinderen een belangrijk 
onderdeel van hun leven. Daarom vind ik het belangrijk als ouder betrokken te zijn bij 
de school van mijn kinderen. Als MR lid van de Zeppelin is het een prima 
gelegenheid om alle ouders te vertegenwoordigen en te informeren tot zover dat 
mogelijk is. Vanzelfsprekend zal ik al het mogelijke doen om het voor de school met 
hun personeel, ouders en kinderen een zo aangenaam mogelijk schoolbeleid te 
onderhouden. Aansluitend gericht op een optimale voorbereiding van het kind op zijn 
of haar toekomst. 
  
Mijn naam is Simone Rock. Ik heb drie kinderen. Mijn twee dochters zijn inmiddels 
de deur uit en studeren in het buitenland (Duitsland en Engeland). 
Verder is er nog ons zoontje Tammo. Hij zit in groep 4A bij juf Esther en juf Ellen. 
Omdat ik ‘de Zeppelin’ een leuke school vindt die met hand en hart voor de kinderen 
gaat, wilde ik nog op een ander manier een bijdrage leveren aan de communicatie 
tussen school en ouder. 
Door in de MR te gaan zitten zag ik me de kans geboden dit te realiseren. 
Iedereen is van harte welkom om te komen kijken tijdens een vergadering. 
 
Ik ben Linda van der Eijk, moeder van Bas uit groep 7A en van Luke uit groep 4A. 
Wij zijn sinds vorig schooljaar hier en zijn blij met de overstap naar de Zeppelin. 
Ik werk drie dagen per week als manager personeelszaken bij Gevelconcept. 
Graag draag ik mijn steentje bij door als MR-lid actief te zijn op onze school. 
  
 Mijn naam is Mabest Othman en ik ben getrouwd met Rozan. Ik ben de vader van 

Arez (groep 7), Mila (groep 1) 
Als MR-lid hoop ik een bijdrage aan een goede en open communicatie tussen de 
school en ouders te kunnen geven. Ik vind het ook belangrijk dat ouders weten wat 
er op de school speelt. 
 

 
 


