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Mijn naam is Anita Meijer en ik werk op maandag, 
donderdag en vrijdag in groep 1/2b naast juf 
Ellis.  Sinds 2017 zit ik in de MR, sinds 2018 ben ik 
secretaris van de MR. 
 

  
 

 
Ik ben Jan ten Klooster,  vader van Thijs (groep 3) en Sil 
en Bram (groep 1). Samen met mijn vrouw Heleen en 
onze tweeling Bram & Sil wonen wij in Kallenkote. In het 
dagelijks leven ben ik werkzaam als maatschappelijk 
werker in Hoogeveen. Vanaf september 2020 ben ik MR-
lid. Ik heb me aangemeld, omdat ik een nieuwsgierige 
ouder ben en graag meer wil weten hoe het er in de 
school aan toe gaat. Ik ben enthousiast over de waarden 
van de Vreedzame School waar kinderen zich 
gehoord/gezien voelen en een stem krijgen. Als MR-lid 
wil ik proberen open te staan voor de verschillen tussen 
mensen. Schiet mij dus gerust aan, zodat we samen een 
bijdrage kunnen leveren aan een positief leerklimaat op 
de Beatrixschool.  
 
 

  
      
  
 

Mijn naam is Rosalien Keo, getrouwd met Chanthol 
Keo en samen hebben wij twee dochters: Fayenne van 
5 en Kensi van 3 jaar. Sinds kort werk ik als docent 
juridische vakken in het middelbaar beroepsonderwijs. 
Vanwege mijn juridische achtergrond heb ik grote 
interesse in het vormen en uitvoeren van beleid. Ik 
hoop daaraan dan ook een positieve bijdrage te 
leveren samen met de andere leden. Graag tot ziens!  

 

 



 

 
Dennie Vossebelt 
 
Getrouwd met Patricia en vader van 
Nienke en Julian. Werkzaam in het onderwijs 
En voorzitter van de MR van OBS Beatrixschool.  
 

                          

Mijn naam is Willeke Mos, sinds 2005 werkzaam op de 
Beatrixschool en al meer dan 25 jaar werkzaam in het 
onderwijs. In al die jaren ben ik nog nooit lid geweest 
van de MR. Het lijkt mij fijn om samen met ouders te 
kijken hoe we het onderwijs zo goed mogelijk kunnen 
vormgeven. Op dit moment ben ik locatie-coördinator, 
schoolopleider en a.i. intern begeleider van de 
Beatrixschool.

 
Ik ben Annemarie Kiers, sinds 2007 leerkracht van de 
Beatrixschool. Voornamelijk bij de kleuters maar ook 
twee jaar in groep 4. Nu ben ik alweer een aantal jaar 
de juf van groep 1/2A. Bij de kleuters ligt mijn passie. 
Ik ben ook al een aantal jaar MR lid. Omdat ik graag 
meedenk over allerlei onderwijsvernieuwingen en 
verbeteringen. In de eerste plaats om het onderwijs 
aan de kinderen zo goed mogelijk te maken. In de 
tweede plaats ook voor de leerkrachten, zij moeten zo 
goed mogelijk kunnen functioneren. Het leuke van de 
MR is dat de personeelsgeleding samen met de 
oudergeleding kan overleggen. Je hoort als leerkracht 
de mening van de ouders en kunt samen tot de beste 
beslissing komen. 
 

Contact. 

De MR leden vertegenwoordigen de ouders en/of 
het personeel. Wanneer u een vraag , opmerking 
of iets anders met ons wil delen kunt u contact 
met ons opnemen via : mr@obsbeatrixschool.nl 

U kunt ons natuurlijk ook even aanspreken of een 
afspraak met één van ons maken. 


