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De MR stelt zich voor 

Binnen het Mozaïek werken we als directie, docenten en ouders op een positieve manier 

samen. Dat doen we onder andere binnen de Medezeggenschap Raad. Hierin zitten drie 

ouders en drie docenten van het Mozaïek. 

Contact e-mailadres: mrmozaiek@fluenta.nl 

 

Marizeth Groenewald (ouder-Houten, voorzitter) 

Mijn naam is Marizeth Groenewald. Ik ben getrouwd met Ewald en 

ben moeder van Johan (Groep 6) en Jaco (Groep 3) en Hannalize 

(VO2 – die met vreugde terug keken naar haar jaren op het 

Mozaïek ), Ewald en ik kwamen in 2002 vanuit Zuid-Afrika naar 

Nederland en wonen sinds 2009 in Houten, vandaar het Zuid-

Afrikaans accent . In het dagelijks leven ben ik bioloog. 

De MR is een schakel tussen de school/leerkrachten en de ouders 

en in een school met ongeveer 200 leerlingen vind ik de MR een belangrijk contactpunt. 

Als ouder in de MR zie ik er naar uit om een bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen en 

het beleid van de school die nodig zijn om de leerlingen van het Mozaïek te laten groeien 

en ontwikkelen in hun kennis en vaardigheden. Om samen te werken aan een school waar 

onze kinderen met veel plezier komen en met een prettig gevoel weer naar huis gaan; en 

mee te denken over manieren om leerlingen en ouders in te schakelen. Kortom om Het 

Mozaïek de leuke school te laten blijven die het nu al is.  

Ineke van Leeuwen (leerkracht-Tull en ’t Waal)  

Mijn naam is Ineke van Leeuwen. Ik ben leerkracht van groep 

1,2,3,4 op Het Mozaïek, locatie Waalseweg Ondertussen ben ik 

al heel lang lid van de MR. Een goede samenwerking tussen 

ouders en school vind ik belangrijk. De MR kan daarbij een rol 

spelen door kritisch te kijken naar allerlei schoolzaken. 

Bovendien vind ik het belangrijk dat ik als leerkracht in de MR 

de belangen van mijn collega’s, indien nodig, kan behartigen. 
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Yvonne Muis (leerkracht-Houten)  

Mijn naam is Yvonne Muis, ik ben samen met Marina leerkracht 

van groep 3. 

Ik vind het belangrijk dat kinderen plezier op school hebben en 

zich kunnen ontwikkelen en ontplooien vanuit vertrouwen in 

leerkracht en school.   

Ik zit al vele jaren in de O.R. en met ingang van dit schooljaar ben 

ik ook lid van de M.R.  Het is fijn dat ik nu één van de schakels mag zijn tussen team, O.R. 

en M.R.. 

Marina den Otter (leerkracht-Houten)  

Mijn naam is Marina den Otter. Ik ben leerkracht van groep 3. Sinds 

1981 ben ik werkzaam als leerkracht en heb in de loop der jaren 

vele groepen mogen begeleiden van 3 t/m 8. Tevens heb ik 

verschillende opleidingen gevolgd en met een diploma kunnen 

afsluiten, zoals: Remedial Teacher, onderbouwcoördinator en 

interne cultuur coördinator. Ik vind het ontzettend leuk om weer aan 

de MR te mogen deelnemen. Op toen nog “de Rank”, ben ik al eens 

zes jaar lid van de MR geweest en vond het jammer dat mijn 

toegestane termijn er toen op zat en ik de MR moest verlaten. Met elkaar, ouders en 

leerkrachten reflecterend, inspirerend en motiverend bezig te zijn, is iets wat ik een warm 

hart toedraag. En in de MR krijgen wij daar gelukkig alle gelegenheid toe. 

Dirk-Jan Sanderink (ouder-Tull en ’t Waal, penningmeester) 

Mijn naam is Dirk-Jan Sanderink, ouder van Robbert en Winston 

op het Mozaïek in Tull en ’t Waal. Sinds 2007 ben ik werkzaam in 

de automotive sector bij diverse grote dealerholdings in Nederland.  

Als een van de oudergeleden van de MR ben ik verheugd om een 

positieve bijdrage te kunnen leveren aan diverse zaken die er op 
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school spelen en om aanspreekpunt te zijn voor de ouders. Vernieuwingen binnen het 

onderwijs en de kijk van de ouders op de toekomst zorgen voor een goed samenspel. 

Joyce van der Ster (ouder-Houten, secretaris) 

Mijn naam is Joyce van der Ster, ik ben moeder van Virginia en 

echtgenote van Arthur. Zij is eind maart 2021 gestart in groep 

1/2a op het Mozaïek in Houten. Ongeveer 10 jaar geleden ben ik 

verhuisd vanuit Nieuwegein naar Houten. Een jaar later mijn man 

leren kennen en van het Wed verhuisd naar de Hoeve waar wij 

wonen met veel plezier.   

Ik ben in Houten werkzaam als wijkverpleegkundige. 

Waarom ik bij de MR wil: Toen onze dochter 3 jaar oud was zijn we ons gaan oriënteren 

op scholen. We zijn op gesprek geweest bij het Mozaïek en we voelden gelijk een klik met 

de school, door de sfeer die er is. Groot fan van het kanjer programma. De manier hoe ik 

ook als ouder gezien en gehoord ben in de wen fase van onze dochter in coronatijd was 

erg prettig. Ik ben graag betrokken bij mijn dochter en de dingen die zij doet die met haar 

te maken hebben, vandaar dat ik het als ouder belangrijk vind betrokken te zijn bij de 

school waar zij op zit en mee te denken in de zaken die spelen. Op deze manier hoop ik 

een leuke en productieve bijdrage te kunnen leveren aan de MR en hiermee ook aan de 

school en het leerplezier en werkplezier van iedereen op het Mozaïek.   


