
MR – Kindcentrum Koningin Juliana 
 
Het nieuwe schooljaar is begonnen en wij als oudergeleding van de MR willen ons graag nog even 
aan jullie voorstellen. Als eerste willen we Hilde de Ronde en Ellen van Velzen hartelijk danken voor 
de inzet van afgelopen jaren in de MR. We hebben twee nieuwe kandidaten gevonden en dat maakt 
onze oudergeleding weer compleet. 
 
Mijn naam is Corina Stuivenberg, geboren en getogen in Woudenberg. Ik ben getrouwd met Erwout 
Blokhuis en hebben twee kinderen. Onze dochter Daphne begint aan haar eerste jaar op het 
voortgezet onderwijs. Onze zoon Mark zit in groep 6. Ik ben werkzaam, via het Politie en 
Dienstencentrum, bij de Landelijke Eenheid in Driebergen. Afgelopen jaren heb ik al deelgenomen 
aan de MR en zal het stokje van Hilde overnemen als voorzitter.  
 
Mijn naam is Ilse Robbertsen, eveneens geboren en getogen in Woudenberg. Getrouwd met Frans en 
samen hebben we 2 dochters. Onze oudste Lisa zit in groep 4 en onze jongste Emma zit in de 
Olifantenklas. Al jaren ben ik werkzaam in de reisbranche, waarvan het laatste 1,5 jaar behoorlijk 
heftig was. Op dit moment verzorg ik de reizen voor Defensie. 
Als ouder in de MR wil ik mij graag inzetten om namens de ouders, mee te denken en te adviseren 
over het beleid van de school, zodat we er samen voor zorgen dat alle kinderen en leerkrachten met 
plezier naar school gaan en zich op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen. 
 
Mijn naam is Sandra van Dijk. Ik woon sinds een jaar in Woudenberg met mijn man Marc en onze 
twee kinderen. Zij beginnen dus aan hun tweede schooljaar op deze school: Thijs in groep 4 en Sara 
in groep 2 bij de Olifanten. Ik werk bij het RIVM als coördinator van het bevolkingsonderzoek 
baarmoederhalskanker. Ik ben benieuwd naar het werk in de MR! 
 
Als driedelige oudergelding van de MR vertegenwoordigen we ouders binnen de school en vanuit dat 
gezichtsveld kijken we naar de zaken die spelen op school en geven we onze mening. Vanuit het 
team zitten er drie leerkrachten in de MR, die vertegenwoordigen iedereen binnen het schoolteam 
en zij delen informatie over zaken die spelen binnen het team op school. Op een aantal 
beleidsonderwerpen hebben we instemmingsrecht, daarnaast hebben we informatierecht en horen 
we op de hoogte te worden gehouden van belangrijke schoolzaken. Ons adviesrecht mogen we altijd 
inzetten en we laten onze stem als ouders horen.  Wij vinden het belangrijk dat wij als leden van de 
MR in de communicatie met ouders open en toegankelijk zijn. Wij zijn er niet voor om onze 
persoonlijke belangen te behartigen, maar de stem en belangen van alle ouders te laten horen in de  
medezeggenschapsraad. Wij hopen dan ook dat jullie als ouders ons weten te vinden over 
onderwerpen die wij mee kunnen nemen in onze vergaderingen over de school. U kunt ons 
aanspreken op school maar wij zijn ook per mail te bereiken.  
 
 

   
 
Corina Stuivenberg (erwoutencorina@ziggo.nl) 
Sandra van Dijk  (s.a.debruin@gmail.com) 
Ilse Robbertsen (Ilse@Robbertsen.nu) 
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