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Graag stellen we u voor aan de 5 ouders en 2 leerkrachten die in de Ouderraad zitten. 

 

Hoi, Ik ben Hans 33 jaar en de penningmeester van de ouderraad (OR). Ik 

woon samen met mijn vriendin en onze twee dochters dicht bij school. Het 

penningmeesterschap is niet helemaal nieuw voor mij, eerder heb ik deze rol 

bij de scouting vervult waar ik van jongs af aan bij zit en momenteel nog 

bestuurslid ben. Als kind heb ik veel op het water gezeten met zeilboten en in 

m’n vrije tijd ben ik nog steeds graag met het gezin bij het water, op het water 

met de boot of SUP of in het water om af te koelen met de zomerse dagen. 

Ik wil in mijn rol als OR lid en penningmeester vooral veel leuke dingen voor 

de kinderen van het Palet Zuid faciliteren, denk aan schoolreisjes, Paletdag, sportdag, sinterklaas, kerst. 

Zomaar een greep uit de activiteiten die mede door de OR mogelijk worden gemaakt, maar alleen mogelijk 

zijn door de ouder bijdragen. Laten we er mooie tijd van maken met elkaar en veel leuke dingen blijven 

doen. Tot ziens op het schoolplein. Groet Hans 

 

Ik ben Astrid Béchard en mijn dochter Zoé zit in groep 8. Eigenlijk sinds Zoé op school 

zit ben ik als ouder zeer betrokken geweest en heb uiteindelijk besloten om naast alle 

leuke uitjes en helpen als koffiedame bij de 10 minutengesprekken op het 

kleutergebouw, mij meer bezig te houden met de organisatie voor het hele jaar. Dus 

naast de leuke uitjes, waarbij alles al voorbereid is, doen we met de Ouderraad de 

voorbereiding, zodat die uitjes ook goed lopen. Naast mijn dochter Zoé heb ik nog 2 

kinderen, een zoon van 19 jaar, die aan het HKU Game-Art studeert en een zoon van 

18 jaar die in het eindexamenjaar van HAVO op het HWC zit. Ik werk bij Souvenirs de 

France, die elke vrijdag op de markt in Amstelveen aanwezig is met Franse delicatessen en we doen veel 

evenementen, waarvan ook de Franse Dag, die we elk jaar in Amstelveen organiseren. Ook doet Souvenirs 

de France aan catering voor privé en zakelijk. Indien iemand toch nog steeds twijfelt om misschien ook deel 

te nemen aan deze Oudercommissie of juist vragen heeft over de Oudercommissie, spreek me dan aan in 

de ochtend of in de middag bij het ophalen van je kind(eren). 

 

 Ik ben Abeer Mahdi, moeder van Ramy (groep 8) en Rania (groep 6). Mijn man en ik 

zijn IT-ers, we zijn een echte IT familie! Momenteel werk ik bij Waternet als een 

geografisch informatie systeem specialist (à la Google Maps). 

Sinds een paar jaar zit ik bij de Ouderraad. Ik vind het belangrijk dat kinderen naast het 

leren op school andere leuke activiteiten doen, daarom wil ik een bijdrage leveren door 

de leerkracht te helpen waar mogelijk. In mijn vrije tijd lees ik graag boeken en doe ik 

leuk activiteiten met Ramy en Rania. 

 

 

Ik ben Bram Tilmanns. Samen met mijn vrouw Pien ben ik ouder van Floris (groep 8) 

en Benjamin (groep 4). In het dagelijks leven ontwikkel ik nieuwe verdienmodellen 

voor PostNL. Mijn vrije tijd besteed ik aan uitjes en vakanties met het gezin, geniet ik 

van lekker eten en stap ik bij lekker weer op mijn wielrenfiets. 

 

 

 

Ik ben Katoesja Bruinendael, pedagoge en moeder van Kayleigh (groep 8) en Janelle 

(groep 4). Ik ben nu al enkele jaren onderdeel van de Ouderraad. Ik doe dit graag, 

omdat ik betrokken wil zijn bij de school en ik weet dat de leerkrachten alle hulp 

kunnen gebruiken. 



Hi, ik ben Mariska Sardjoe, moeder van Risiyana (groep 7), Yara (groep 4) en Dean 

(groep 1,2B). Vanaf dit schooljaar ga ik participeren in de ouderraad. Ik vind het 

belangrijk en interessant om als ouder bij schoolzaken betrokken te zijn, aangezien de 

kids een groot deel van hun tijd op school doorbrengen. Daarnaast is het natuurlijk ook 

superleuk om mee te denken bij de organisatie van de jaarlijkse activiteiten zoals 

schoolreisjes, vieringen, sport- en speldagen, sinterklaas en het eindfeest. Op deze 

manier help ik mijn kinderen – maar ook die van jullie! – aan een memorabele 

basisschooltijd! 

Ik werk bijna mijn hele werkende leven bij het Ministerie van Defensie. In mijn huidige 

rol zet ik mij in voor de adaptie en implementatie van innovatieve ideeën. Met de kennis 

en kunde die ik nu opdoe, tezamen met mijn controllers achtergrond, hoop ik bij te 

dragen aan een verantwoorde en leuke ontwikkeling op Het Palet. Mocht u vragen of suggesties hebben 

voor de ouderraad, dan horen wij dat graag. U kunt mij aanspreken op het schoolplein of contact opnemen 

via de mail van de ouderraad. 

 

Mijn naam is Gerco Langelaan. Ik ben geboren op 4 april 1964. Opgegroeid in 

Sassenheim. Mijn werk bestaat uit adjunct-directeurtaken en leerkracht in 

groep 8. Ik werk nu 4 jaar, met volle tevredenheid, op het Palet Zuid. Ik woon 

in Amsterdam, samen met m’n zoon van 26 jaar, zo’n 12 km van school. 

Sinds kort heb ik mijn auto omgeruild voor een elektrische fiets om naar 

school te komen. Dat bevalt prima. In m’n vrije tijd ga ik regelmatig uit eten, 

naar de film of mensen kijken op een terras. Daarvan zijn er genoeg in 

Amsterdam. Muziek: Lady Gaga, Barbra Streisand, ABBA en zo’n beetje alles 

van het Songfestival. Sporten: korfbal en tennis. Om naar te kijken, houd ik 

van alle sporten met name grote toernooien als de Olympische Spelen, WK-

voetbal, alle tennistoernooien, atletiek, schaatsen etc. 

Met de Ouderraad ben ik erg blij, omdat hierin betrokken en enthousiaste ouders zitten die samen met het 

team ervoor zorgen dat er goede en leuke activiteiten georganiseerd worden. Door de goede samenwerking 

tussen ouders en de school is er een fijne sfeer zowel in als rond het schoolgebouw. 

Wanneer u vragen heeft, kunt u altijd langskomen in m’n lokaal of kantoor. Ik ben iedere dag aanwezig. 

 

Hallo allemaal, ik ben Karin van Balken, op dit moment ben ik leerkracht in groep 6 op 

maandag, dinsdag en om de week op woensdag. Daarnaast heb ik om de week op 

woensdag ambulante uren, waarin ik mij inzet als taalspecialist. Ik werk inmiddels 

alweer zo'n 14 jaar met veel plezier op Het Palet, over het algemeen in groep 6, 7 of 8. 

Na 30 jaar in Amstelveen Westwijk gewoond te hebben, woon ik sinds twee jaar met 

mijn man in Vinkeveen. Onze zoon en dochter wonen inmiddels zelfstandig in Delft en 

Den Haag.                                         

Om een beetje te integreren in Vinkeveen ben ik lid geworden van de kanovereniging 

en daarom ben ik bij goed weer regelmatig op de plas te vinden. Ook vind ik het erg 

leuk om als vrijwillig taalcoach een gezin uit Syrië en twee zussen uit Jemen te 

ondersteunen bij hun inburgering in Nederland.  

Ik vind het erg leuk om dit jaar als leerkracht betrokken te zijn bij de Ouderraad van 

Het Palet. Erg belangrijk om ons, samen met de ouders, in te zetten om het onderwijs en de activiteiten nog 

beter aantrekkelijker te maken voor onze leerlingen. Fijn om hier samen over te kunnen overleggen en te 

merken hoe betrokken iedereen is.  


