
 

 

 

 
 

MR-verkiezing 2017 
 

Stemming 

1. Vanaf maandag 4 december 2017 vindt de verkiezing plaats en kunt u uw stem 

uitbrengen. Er kan gestemd worden tot en met vrijdag 8 december 2017, 18.00 uur.  

Het stemmen kan per e-mail via mr@dewelp.nl. Noem in de e-mail de naam van 

de kandidaat op wie u stemt en vermeld daarbij uw naam en adres. Uw stem is 

alleen geldig als de mail al deze gegevens bevat. Mocht u om een technische of 

andere reden moeite hebben met stemmen per e-mail, neemt u dan telefonisch 

contact op met Mirjam Kolkman, secretaris van de mr, via 06-44100249.  

 
2. De regels voor het uitbrengen van een geldige stem zijn als volgt: 

a. Alle ouders/verzorgers die op de eerste dag van de verkiezing (4 december 2017) 

een kind op school hebben mogen kiezen (en zijn kiesgerechtigd). 

b. De verkiezing vindt plaats bij geheime, schriftelijke stemming. 

c. Een kiesgerechtigde ouder/verzorger mag maximaal één stem uitbrengen. Beide 

ouders/verzorgers zijn kiesgerechtigd. Elke ouder/verzorger kan dus één stem 

uitbrengen. 

 

Uitslag verkiezingen 

1. Op vrijdag 8 december om 18.00 uur worden de stemmen geteld 

door een vertegenwoordiging van de mr-geleding. 

 
2. De uitslag van de verkiezing wordt door de oudergeleding vastgesteld en 

bekendgemaakt aan de schooldirectie, de gehele medezeggenschapsraad en de 

betrokken kandidaten. 

 
3. Bekendmaking van de uitslag aan de ouders/verzorgers geschiedt via e-mail op 

maandag 11 december en is dan ook te lezen op www.dewelp.nl. 

 

 

http://www.dewelp.nl/
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Dit is de officiële kieslijst voor de mr-verkiezing 2017. U kunt uw stem tot uiterlijk vrijdag 
8 december a.s. om 18.00 uur uitbrengen door een e-mail te sturen naar mr@dewelp.nl. 

 
KIESLIJST 

 
1. Aafke Laarman, moeder van Stef (groep 1) en Olaf (2,5 jaar).  

 
2. Lodewijk van Heuven, vader van Amy (groep 5) en Quinten (groep 2). 

 
 

 
De kandidaten stellen zich aan u voor! 

 

Aafke Laarman 
 
Hallo, ik ben Aafke Laarman. Getrouwd met Eelco, moeder van 
Stef en Olaf. Stef is aan het begin van dit schooljaar begonnen in 
groep 1, Olaf is 2,5 jaar oud. Ik ben geboren en getogen in 
Diepenheim, maar woon inmiddels al weer bijna 10 jaar met veel 
plezier in Markelo.   
 
Drie dagen in de week werk ik bij een zorginstelling in Hengelo als 
financieel adviseur. Het lijkt me erg leuk om aan te sluiten bij de 
MR, om zo mee te mogen denken over allerlei zaken! 

 
 

Lodewijk van Heuven 

 

Ik ben Lodewijk van Heuven (35 jaar), samenwonend met Bianca 
Florijn en vader van Amy (groep 5) en Quinten (groep 2) van 
Heuven. Ik vind het belangrijk dat mijn kinderen op een prettige 
school zitten en dat ze goed onderwijs genieten. Daarom heb ik 
mij de afgelopen 2 jaar al ingezet als voorzitter van de Ouderraad. 

Als zelfstandig ondernemer verhuur ik mij als projectleider aan 
bedrijven en particulieren voor ondersteuning bij hun 
(bouw)projecten. Sinds juni heb ik de kans gekregen mij langdurig 
te verhuren voor de directievoering van de verbouwingen en 
nieuwbouwprojecten van Scapino en SNS-winkels in Nederland. 
Juist door mijn ervaring en pragmatische aanpak weet ik als geen 
ander de praktijk en de theorie samen in goede banen te leiden. 
Ik ben daarom van mening dat ik - juist nu de plannen van de 
nieuwbouw van de school ontwikkeld worden - een toegevoegde 
waarde kan hebben in de MR.   

 


