
Jeannette Nieborg 
Mijn naam is Jeannette Nieborg en ik ben nieuw in de GMR.
 
Ik sta niet voor de klas, maar ik doe op meerdere scholen van OOG de administratie en val 
dus onder het ondersteunende personeel. Dit was voor mij reden om me beschikbaar te 
stellen voor de GMR. Personeel is meer dan leerkrachten en de onderwerpen die in de GMR 
worden behandeld, zijn niet lesgebonden.
Ik wil er graag aan meewerken om van SAAM een organisatie te maken waar het prettig 
werken is, waar aandacht is voor elkaar, waar de juiste beslissingen worden genomen en 
waar je trots op kunt zijn. Via de GMR wil ik daar mijn steen(tje) aan bijdragen.

Carla Geurts
Mijn naam is Carla Geurts. Ik ben sinds schooljaar 1995/1996 werkzaam binnen Stichting 
OOG (voorheen gemeentebestuur) op verschillende scholen en in verschillende rollen. 
Op dit moment werk ik op basisschool t Ravelijn en op de Evenaar. Daarnaast ben ik de 
afgelopen jaren actief geweest als lid van de GMR voor Stichting OOG. Vanuit deze positie 
heb ik de besluitvorming die tot de fusie van Stichting OOG en SKBO heeft geleid van 
dichtbij mogen meemaken. Graag wil ik me de komende 4 jaren weer inzetten om 
enthousiast en kritisch mee te denken over de verdere ontwikkeling van Stichting Saam om 
zo mede te kunnen bijdragen aan kwalitatief goed onderwijs aan alle kinderen en een 
prettige en leerzame werkomgeving voor het personeel binnen de stichting. 



Marjan Goorts 
Mijn naam is Marjan Goorts, 38 jaar en woon samen met mijn vriend Jan-Hein in Veghel. 
Samen hebben we twee prachtige kinderen. Onze zoon Kian is vier jaar en gaat sinds 
augustus 2017 naar de Uilenbrink. Onze dochter Imme, is bijna twee. Sinds februari 2017 
werk ik als P&O Adviseur bij een schoolbestuur in Eindhoven (SALTO). In mijn vrije tijd lees 
en kook ik graag. Daarnaast loop ik hard en ga ik graag op reis en wintersport. Als ouder 
ben ik van mening dat opvoeden thuis hoort te gebeuren en onderwijzen op school. Maar 
het een is niet los van het ander te zien. Gelijkwaardige samenwerking tussen 
onderwijsprofessionals en ouders is daarom van groot belang. Als GMR Ouderlid wil ik mijn 
bijdrage leveren aan deze samenwerking en aan de ontwikkeling van alle SAAM-kinderen!

Kitty van der Kroft
Mijn naam ik Kitty van der Kroft. Ik woon samen met Noud en ben moeder van Tim (3)  en 
Jelle (1). Ik ben sinds 2007 werkzaam op basisschool de Sterrebos in Oss. Hier ben ik 
leerkracht van groep 3 (voorheen ook de groepen 1/2 , 7 en 8).

Sinds anderhalf jaar ben ik lid van de GMR van SKBO. Hier viel ik meteen met mijn neus in 
de boter als het gaat om het hele besluitvormingsproces rondom de Fusie OOG en SKBO. Ik 
heb enorm veel zin om mij de komende jaren in te gaan zetten voor de nieuwe GMR van 
SAAM. Op naar een mooie samenwerking en een goede communicatie, zodat we het 
onderwijs voor ieder kind, leerkracht en ouder tot een feestje kunnen maken.



Henk Reinders
Ik ben Henk Reinders en ik woon met mijn vrouw en dochter van 10 in Oss. Ik ben werk al ruim 
21 jaar als penitentiair inrichtingswerker in de PI Vught. Tess zit is groep 7 op basisschool 
Sterrebos. Daar ben ik ook voorzitter van de MR. In die hoedanigheid ben ik het afgelopen jaar, 
met mijn collega’s van de MR, nauw betrokken geweest bij de voorgenomen fusie tussen 
basisschool Sterrebos en de Telescoop. Deze fusie zal voor komend schooljaar ook 
plaatsvinden. Het was een interessant proces, dat niet zonder slag of stoot  gegaan is, maar 
uiteindelijk hebben we elkaar kunnen vinden om te gaan werken aan een mooie (fusie)school 
voor onze kinderen.  Binnen de nieuwe stichting kunnen we veel leren van elkaar. Ik wil als 
GMR-lid een stem zijn voor alle MR’s van de stichting. Die vormen onze achterban. 
Communicatie met de MR’s van de stichting is voor mij dan ook een speerpunt  binnen GMR 
van SAAM. Want SAAM gaan we voor het welbevinden en goed onderwijs voor al onze kinderen 
binnen de nieuwe stichting en al haar aangesloten scholen. Ik kijk uit naar de samenwerking.

Inge de Leeuw
Mijn naam is Inge de Leeuw. Sinds 2010 ben ik werkzaam binnen SKBO. In eerste instantie 
als invaller, vervolgens vijf jaar op IKC Regenboog en inmiddels op de Nicolaasschool. 
Deelname aan de medezeggenschap is voor mij begonnen in de MR van IKC regenboog en 
inmiddels ben ik twee jaar actief binnen de GMR van SKBO. Al vrij snel kwam de 
voorgenomen fusie in beeld. Een intensief proces. Ik vind het prettig dat ik in de GMR kan 
blijven, zodat ik de ontwikkelingen met een kritische en open blik kan blijven volgen. Op 
naar een stichting waar het voor kinderen, ouders en personeel goed is, want: “Goed 
onderwijs maak je SAAM”.



Nicole Uringa
Mijn naam is Nicole Uringa, ik ben 39 jaar, getrouwd en heb twee kinderen. De oudste zit nu 
in groep 3 van De Korenaer in Oss; de jongste begint in maart in groep 1. Het 
(basis)onderwijs speelt sinds ruim twee jaar een belangrijke rol in ons leven. In deze twee 
jaar heb ik gezien dat er een hele wereld schuilgaat achter de school. En dat het voor 
scholen en leerkrachten niet makkelijk is om met een minimaal budget en beperkte 
middelen te voldoen aan alle eisen en er ondertussen ook nog eens voor te zorgen dat de 
kinderen een leuke en gezellige tijd hebben. Helaas is het voor een individu niet mogelijk 
om wat aan het budget en de middelen te doen. Wel kan iedereen een steentje bijdragen 
door mee te doen met de activiteiten van school of mee te denken over de verdere 
ontwikkelingen. Sinds dit schooljaar ben ik lid van de MR van De Korenaer. Ik vind het 
belangrijk en interessant om via de MR mee te denken en - waar mogelijk - te adviseren en 
mee te beslissen over de verschillende zaken die voor school en de leerlingen van belang 
zijn. En dat is wat ik ook graag de komende tijd als ouder via de GMR voor SAAM wil doen: 
met elkaar zorgen voor goed en inspirerend onderwijs op leuke en gezellige scholen!


