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NIEUWE DIRECTIE
Beste ouders, verzorgers,

het is zover: aanstaande maandag starten we als directietandem van Kbs De Zandberg. Voor ons staat de Zandberg voor warmte,
saamhorigheid, flexibiliteit en innovatiekracht en we vinden het fantastisch dat we daar onderdeel van mogen zijn. Zoals beloofd
stellen we ons verder voor in deze Courant en willen we u inzicht geven in onze taakverdeling. We hebben deze taakverdeling
uiteengezet in een overzicht op een volgende bladzijde.
Wij kijken uit naar een constructieve samenwerking met u als ouders met als gezamenlijk belang het welzijn van de leerlingen.
Wanneer u vragen heeft kunt u ons mailen op het volgende emailadres: kbsdezandberg.directie@inos.nl .
U kunt ons beiden altijd aanspreken als u vragen heeft. We hopen snel kennis met u te maken aan de poort.
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EVEN VOORSTELLEN: LISETTE DIRKS
Voor een aantal ouders ben ik niet onbekend, omdat ik al 27 jaar werkzaam ben
op de Zandberg. Binnen INOS heb ik een aantal schooloverstijgende taken
uitgevoerd onder andere als voorzitter van de werkeenheid Zuid-oost en
daarnaast ben ik jaren betrokken geweest bij het organiseren van de INOS
onderwijsdag.
Na de PABO in Breda ben ik begonnen als leerkracht op de Tweeschaar in Bavel,
echter na twee jaar ben ik les gaan geven op de Zandberg, de school waar ik
ook mijn eindstage had ingevuld. Nadat ik een aantal jaren les heb gegeven in
verschillende groepen ben ik andere taken gaan uitvoeren binnen de school. In
eerste instantie als remedial teacher, de laatste 14 jaar ben ik teamcoördinator
geweest en daarnaast de coördinator van het ondersteuningsteam. Deze laatste
taak zal ik voorlopig ook blijven uitoefenen op de Zandberg.
Ik ben getrouwd met Nico en samen hebben wij drie volwassen kinderen, Niels,
Lieke en Lars, we wonen in Teteringen. In mijn vrije tijd lees en reis ik graag, ga
ik wandelen, muziek maken, tennissen, hardlopen, schilderen en fietsen en
spreek veel af met vrienden en vriendinnen.

EVEN VOORSTELLEN: MARIJKE CANTRIJN
Voor een aantal ouders op school ben ik niet onbekend, omdat ik al 32 jaar
werkzaam ben op de Zandberg. Ook binnen INOS ben ik geen onbekende omdat
ik onder andere in mijn rol als bovenschoolsstagecoach of lid van het Phoenix
begeleidingsteam op veel scholen kom. Verder houd ik me bezig met werving,
selectie en begeleiding van zij-instromers. In mijn bijna 43 jarige loopbaan ben
ik 2 jaar werkzaam geweest op De Keijzersmolen in Breda en 5 jaar op de Hertog
Janschool/Westhoek in Oosterhout. Op het moment dat mijn jongste dochter
naar school ging, ben ik op de Zandberg gaan werken. Nadat ik een groot aantal
jaren les heb gegeven, ben ik teamcoördinator van de bovenbouw geworden en
maak ik vanaf dat moment ook deel uit van het Managementteam. Kort geleden
ben ik een aantal weken waarnemend directeur geweest op een andere school
binnen INOS. Een leerzame periode, die ik niet had willen missen. Toch ben ik
blij dat de kans zich voordeed om op het oude nest terug te keren. Samen met
Marc, met wie ik 43 jaar getrouwd ben, heb ik twee volwassen dochters, Merel en
Linde en een schoonzoon Mark die buiten Breda wonen. Marc en ik wonen in
Breda en gaan in onze vrije tijd heel graag naar ons huisje in Oostkapelle om te
genieten van de rust, ruimte en zilte lucht. Daarnaast ga ik graag op reis om
nieuwe indrukken op te doen en lees ik graag.
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