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Stemming 

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

a. Alle ouders/verzorgers die op de eerste dag van de verkiezing (31 oktober 2018) 

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. Elke 

ouder/verzorger is kiesgerechtigd en kan dus één stem uitbrengen. 

 

2. Vanaf woensdag 31 oktober 2018 vindt de verkiezing plaats en kunt u uw stem 
uitbrengen. Er kan gestemd worden tot en met dinsdag 6 november 2018, 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 deze gegevens bevat. Uw naam en adresgegevens zijn 

slechts zichtbaar voor de secretaris en de voorzitter van de mr die daarmee 

verifiëren dat iedere kiesgerechtigde slechts één keer stemt. Na het vaststellen 

van de uitslag worden de e-mails met stemmen direct verwijderd.  

Mocht u om een technische of een 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.  

Uitslag verkiezingen 

1. Op dinsdag 6 november a.s. om 18.00 uur worden de stemmen geteld 

door een vertegenwoordiging van de mr-oudergeleding. Indien de 

kandidaten een gelijk aantal stemmen krijgen, zal de voorzitter loten. 

 
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 

woensdag 7 november a.s. en is dan ook te lezen op deze website.  
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Dit is de officiële kieslijst voor de mr-verkiezing 2018. U kunt uw stem uitbrengen tot uiterlijk 
dinsdag 6 november a.s. om 18.00 uur door een e-mail te sturen naar mr@dewelp.nl. 

 
KIESLIJST 

 
1. Aafke Laarman, moeder van Stef (groep 2) en Olaf (3,5 jaar).  

 
2. Edward Duker, vader van Dex (groep 4) 

 

De kandidaten stellen zich aan u voor! 
 
 

Aafke Laarman 
 
Ik ben Aafke Laarman, getrouwd met Eelco Laarman en ik ben de moeder 
van Stef (groep 2) en Olaf. Olaf start na de meivakantie in groep 1.  
 
Ik wil graag lid worden van de mr, omdat het me leuk lijkt om mee te 
denken over allerlei zaken.  
 
Ik ben op dit moment werkzaam als assistent controller bij Rijnbrink in 
Nijverdal. Rijnbrink ondersteunt bibliotheken en culturele instellingen in 
Overijssel en Gelderland. Mijn vrije tijd gaat op aan leuke dingen doen met 
ons gezin, vrienden, sporten of een avondje Netflix.  
 
Ik denk een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de mr omdat ik een 
brede interesse heb, enthousiast en nieuwsgierig ben.  
 

 

 

Edward Duker 

 

Ik ben Edward Duker en ik ben de vader van Dex uit groep 4. 
  

Ik wil graag lid worden van de mr, omdat ik het belangrijk vind dat we als 
ouders een stem hebben in de bepaling van beleid en het nemen van 
beslissingen op school.  
  

Ik ben al ruim 18 jaar zelfstandig ondernemer en heb in het verleden 
freelance gewerkt als trainer voor Schwarzkopf Professional. In mijn vrije 
tijd houd ik me graag bezig met onze honden en kun je me meerdere malen 
per week in de sportschool vinden!  
  

Ik denk een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de mr omdat ik me 
in wil zetten om de belangen van leerlingen en ouders te behartigen. 
Daarnaast ben ik een persoon ben die op een positieve manier kritisch kan 
zijn en met een open houding schoolinhoudelijke zaken kan benaderen.   

 


