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Verkiezingen medezeggenschapsraad
Beste ouders,
Een mooi resultaat; maar liefst 8 ouders hebben zich kandidaat gesteld voor 2
plaatsen in de Medenzeggenschapsraad voor de Talisman. Dat zegt wat over de
betrokkenheid bij de school van onze kinderen!
Omdat er zoveel kandidaten zijn worden verkiezingen gehouden van maandag 18
december 8.00 uur t/m vrijdag 22 december 13.00 uur. In dit Talismanbulletin stellen
de kandidaten zich voor. De verkiezingen gaan als volgt:
 Iedere ouder/verzorger, die 1 of meerdere kinderen op de Talisman heeft, mag
1 stem uitbrengen op de kandidaat van haar/zijn voorkeur op het betreffende
stembiljet (onderaan dit Talismanbulletin of in de Babbelhof verkrijgbaar).
 Hiertoe dient men op het betreffende stembiljet de kandidaat van haar/zijn
voorkeur aan te kruisen.
 Het biljet moet in de betreffende stembus worden gestopt bij de balie in de
Babbelhof.
 Stembiljetten waarop meer dan 1 kandidaat is aangekruist worden ongeldig
verklaart en niet meegenomen in de telling.
 De twee kandidaten die de meeste stemmen hebben gekregen worden MR lid
voor de komende 4 jaar.
 In het eerste Talismanbulletin van 2018 wordt de uitslag naar alle ouders
gecommuniceerd.
We roepen iedere ouder/verzorger op om haar/zijn stem uit te brengen. Vrijdag 22
december om 13u sluit de stembus!

Vriendelijke groet,

Namens de oudergeleding MR

Roos, Judith, Femke en Han Pieter
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==================================================================
Jaaaaaa ik wil graag bij de MR!
Ik ben Jim Oud vader van Hugo (groep 3D) en Guido (groep 1-2S).
Wat een gave levensfase hebben onze kinderen op dit moment. Hun
ontwikkeling, groei en positiviteit is mooi om te zien. We leven op dit
moment ook in tijden dat er veel veranderd. Digitalissering brengt
veel mogelijkheden maar ook uitdagingen om de digitale veiligheid te
garanderen. Welke informatie mag niet gedeeld worden door school
aan instanties. Maar ook, wat betekent social media voor het leven
van onze kinderen. Wat kunnen ze delen en wat is niet verstandig.
Deze thema’s vind ik belangrijk en wil ik me sterk voor gaan maken.
Naast het borgen van de goede lijn die de laatste jaren is ingezet.
Laten we samen deze school geweldig maken. From good to great!
Met vriendelijke groet,
Jim Oud
===================================================================
Beste ouders van de Talisman,
Ik loop nu al een aantal jaar rond als ouder op de Talisman. Mijn zoon
Siem zit in groep 4 en mijn dochter Juul zit in groep 2. Vanaf het eerste
moment dat Siem naar de Talisman ging werd ik meteen enthousiast
van het gedreven team, het onderwijs dat er gegeven wordt, de
activiteiten die er georganiseerd worden en de fijne sfeer op school.
Ik heb zelf 17 jaar als groepsleerkracht en ict-coördinator in het
basisonderwijs gewerkt, dus ik weet als geen ander hoe belangrijk dit is
voor de kinderen.
Op 1 juni dit jaar heb ik na 17 mooie jaren de overstap gemaakt van het
onderwijs naar het bedrijfsleven. Ik ben heel blij met deze overstap,
maar mijn onderwijshart maakte een sprongetje toen ik de oproep voor twee nieuwe MRleden zag in het Talisman Bulletin.
De Talisman is een vooruitstrevende school met een mooie missie: ‘Samen leren samenleven
in de 21e eeuw’. Ik zou daar graag, als ouder in de MR, een steentje aan bij willen dragen.
Hartelijke groeten en wie weet tot op het schoolplein of bij de volgende MR-vergadering,
Maikel Platjouw
===================================================================
Beste ouders,
Mijn naam is Judith van Wijk en samen met Xander heb ik drie
kinderen: Saar (6 jaar – groep 3SM), Floor (4 jaar – groep 1-2C)
en Stijn (2 ½ jaar). We wonen sinds twee jaar in de Dahlialaan,
vlakbij school, en ik werk als adviseur bij
organisatieadviesbureau Twynstra Gudde.
Graag stel ik me verkiesbaar als ouder-lid voor de
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Medezeggenschapsraad. Het onderwijs en de organisatie daarvan gaan me aan het hart; we
kunnen samen, als ouders en school, de kinderen op deze leeftijd veel waardevolle zaken
meegeven. Ik vind het een voorrecht de kans te krijgen daarover mee te kunnen denken en de
school te kunnen adviseren over onderwerpen die het onderwijs van onze kinderen aangaan.
Ook professioneel kijk ik van een afstand naar organisaties en ontwikkelingen, en adviseer ik
over onder andere visie en koers en over de manier waarop deze kunnen worden ingevuld.
Deze vaardigheden kan ik goed gebruiken voor de MR. De komende negen jaar nog zijn wij
als gezin nauw betrokken bij de Talisman; ik zet me de komende periode graag via de
Medezeggenschapsraad in voor de school, voor het onderwijs van onze kinderen en vooral
voor het behartigen van de belangen van de ouders.
Judith van Wijk
===================================================================
Beste ouders,
Mijn naam is Benoît Dupont en ik ben de vader van Iben uit groep
4VD. Ik heb mij aangemeld als MR kandidaat omdat ik het
onderwijs van mijn zoontje wil ondersteunen maar vooral dat ik
graag zou zien dat er meer wordt gedaan met ICT en dan vooral
programmeren. Vanuit mijn hobby en vakgebied (eerst embedded
software, nu webapplicaties) ben ik geïnteresseerd in software
ontwikkeling.
Waarom zou je willen leren programmeren? Programmeren
stimuleert creativiteit, logisch denken en het probleemoplossend
vermogen. Een programmeur maakt uit niets iets. Programmeren is
naast lezen, schrijven en rekenen wellicht het belangrijkste dat je in de 21e eeuw kan leren.
Ik ben geen docent en ga ik zelf ook niet voor de klas staan, maar ik hoop dat ik de huidige
juffen en meesters kan uitleggen hoe bepaalde zaken werken. En misschien kan ik ze
overtuigen om gebruik te maken van methodes die speciaal voor kinderen zijn ontwikkeld,
zoals Scratch. Met die methodes kan je op een grafische en aansprekende manier kinderen
hun eerste programmeer stappen laten zetten.
Onderwerpen die de MR al behandeld, zoals privacy, digitaal onderwijs en veiligheid spreken
mij ook zeer aan.
Groetjes, Benoît
===================================================================
Een motivatiebrief schrijven voor deelname in de
Medezeggenschapsraad van de Talisman. Omdat er zoveel
belangstellenden zijn. Dat zegt veel over de betrokkenheid van
ouders, over de bereidwilligheid, geweldig!
Ik ben een ‘spiksplinternieuwe’ basisschoolmoeder, nauwelijks
droog achter de oren. Moeder van twee super leuke dochters,
Bobbi(bijna 4) en Sammie(1). Bobbi start ná de kerstvakantie op de
Talisman, in groep 1-2M. Wat dát betreft, kom ik écht nét kijken;
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heb ik een frisse, open blik, die ik kan gebruiken om positief kritisch en vol enthousiasme
mijn steentje bij te dragen aan de schoolontwikkeling.
Naast moeder, ben ik werkzaam als leerkracht groep 7/8, ICT-coördinator en coördinator
bovenbouw op een basisschool in Someren-Eind. Ook ben ik 4 jaar lid geweest van de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad(GMR) van Prodas, de overkoepelende Stichting
van mijn ‘werkschool’. Ik ben een gedreven leerkracht, een moeder met sterke ‘feeling’ voor
het onderwijs.
Vanuit interesse in alles wat er leeft op de Talisman, vanuit passie voor het vak, zou ik graag
plaatsnemen in de Medezeggenschapsraad van de school. Om ervaringen te delen. Om mee te
denken over onderwijsvernieuwing en de borging ervan. Om het wiel niet opnieuw te hoeven
uitvinden, om van elkaar en met elkaar te leren.
Om hetgeen te versterken dat we al ónze Talisman-kinderen willen meegeven;
Samen leren, samen leven.
Met vriendelijke groet,

Ilse van Houts

Bijdragen aan een mooie toekomst voor onze kinderen in een
veilige schoolomgeving, willen we dat niet allemaal?
Met Sven en Karsten in groep 4 en groep 2, en de jongste Linne die over
een jaar instroomt in groep 1, is BS De Talisman (net als voor velen van
jullie) hierin een belangrijke spil de komende jaren.
Ik heb een leuk en gevarieerd (verschillende achtergronden) MR-team
ervaren tijdens de inspraakavond met de MR (over de 21e eeuwse
vaardigheden). Dit team wil ik met plezier versterken. De komende 4 jaar
zal ik me graag inzetten in het MR-team om de school verder te
verbeteren door middel van voorstellen en advies.
Thema’s die raakvlakken hebben met mijn technische achtergrond en ervaringen in het bedrijfsleven
zoals: digitaal onderwijs, privacy, 21e eeuwse vaardigheden en veiligheid hebben mijn bijzondere
aandacht. Ik hoop dat jullie mij deze verantwoordelijkheid toevertrouwen.
Mocht iemand mij nog iets willen vragen, spreek me dan gerust aan op het schoolplein.
Dank voor jullie steun!
Groeten,
Erwin Josiassen

Basisschool De Talisman. Seringenstraat 9

5644 PK. Eindhoven. 040-2112316

www.bsdetalisman.nl

===================================================================
Herken je dit? Dat het best spannend was of je de juiste school gekozen
had voor je kind? Dat je nu enthousiast bent, maar er ook dingen zijn
waar je vragen of zorgen bij hebt? En dat het soms lastig kan zijn om
weinig invloed te hebben op wat er binnen de school gebeurt? Voor mij
redenen om me over de drempel van deze verkiezingen heen te zetten
en me kandidaat te stellen voor de MR.
Een kans om mijn mening te geven en samen met anderen van
gedachten te wisselen over wat goed onderwijs is voor onze kinderen.
Ik zou dit graag op een positieve manier doen. Ik vind namelijk dat je
best kritisch mag zijn, maar dat je daar dan ook goede ideeën of andere
keuzes tegenover moet stellen.
Hopelijk mag ik, mede namens jou, moeite doen voor een prettig schoolklimaat. Een sfeer
waarin kinderen, met hun eigen karakter en leermogelijkheden, zich goed kunnen voelen.
Waar ze niet alleen voorbereid worden op het leven in de maatschappij, maar ook nog
hiertegen beschermd worden. Ik vind het belangrijk dat een grote school toch klein en
vertrouwd kan voelen.
Spreekt dit jou aan? Kruis dan DONJA aan op het stembiljet.

===================================================================
Mijn naam is Eric de Haas, vader van Reza en Tibor (groep 5 en 2).
De Talisman is een fijne school, een enthousiast team, prettige
omgeving en een hoge ouder-betrokkenheid. Mijn motivatie om me
beschikbaar te stellen als kandidaat is tweeledig, enerzijds wil ik me
actief inzetten om ervoor te zorgen dat De Talisman die fijne school
blijft en waar mogelijk nog fijner wordt. Anderzijds ben ik erg
geïnteresseerd in de onderwijsvernieuwing en dan met name hoe ‘The
21st Century Learning Skills’ nu, maar ook de komende jaren in het
onderwijs verweven worden. In mijn werk als ontwerper heb ik veel
ervaring opgedaan met het ontwikkelen van toekomst scenarios,
kennis die ik wil inzetten om de onderwijsvernieuwing te voorzien van een brede context
zodat deze toegankelijker wordt voor ouder, leraar en daardoor leidt tot weloverwogen keuzes
waar vooral de kinderen van profiteren.
===================================================================
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