EVEN VOORSTELLEN….

Hallo,
Mijn naam is Gea Paas Broekman – Bijsterbosch en hierbij stel ik mij beschikbaar als
MR lid. Mijn man en ik hebben 3 kinderen, de oudste twee; Tijmen (6) en Carmen (4)
gaan al naar de Aquamarijnschool, locatie Reitdiep.
Middels het advies- en instemmingsrecht welke de MR heeft, wil ik graag de
belangen van de ouders zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Aangezien er
verschillende belangen zijn, met invloed op de te nemen besluiten, vind ik respect,
goede samenwerking met de school (directie) en communicatie naar de ouders toe
belangrijk.
Ik ben werkzaam als registercontroller en zit daarnaast in een aantal gemeentelijke
rekenkamercommissies. Gezien het feit dat veel beslissingen, ook in het onderwijs,
financiële consequenties hebben en/of (deels) financieel gedreven zijn, denk ik dat ik
met mijn financiële achtergrond en kennis een goede bijdrage kan leveren aan de
MR. Alles met als doel om de kinderen van onze school een zo goed en fijn mogelijke
leeromgeving aan te bieden.

Even voorstellen: Evert Jan Luchies
Getrouwd met Guusje Snip en vader van Marijn (groep 6-7) en Sil ((bijen)groep 1-2).
Vier dagen per week ben ik werkzaam als ICT-er bij de Rijksuniversiteit
Groningen.Eén dag per week (nu nog de dinsdag) ben ik thuis voor Marijn en Sil, en
mijn buurmeisje Sam. Incidenteel geef ik les aan collega ICT-ers uit verschillende
Afrikaanse landen, op locatie in Mozambique en Zambia, maar ook binnen de
universiteit in Groningen.
Een van mijn grootste hobby’s is fotografie. Op mijn foto blog (http://www.afeye.nl)
publiceer ik regelmatig mijn dagelijkse belevingen, en dit is wellicht ook een goede
plek om een beeld van mij te krijgen.
Mijn motivatie om lid te worden van de medezeggenschapsraad is tweeledig:
Allereerst mijn directe betrokkenheid met mijn kinderen en (indirect) met vele andere
kinderen (klasgenootjes van Marijn en Sil, kinderen uit de buurt) in een voor deze
kinderen belangrijke periode van hun nog jonge leven.
Als tweede reden wil ik vanuit een andere invalshoek participeren in het onderwijs een andere onderwijsorganisatie, met een andere rol - waarmee ik meer en een
ruimer inzicht in het Nederlandse onderwijsstelsel verwacht te krijgen.
Vriendelijke groet,
Evert Jan Luchies

