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Rob Wemekamp

35 jaar oud en woonachtig in Heerenveen.
Ik ben getrouwd met Wendy en we hebben 2 
dochters Isa (groep 4) en Sophie (groep 1).
Ik ben werkzaam bij EG Group als Salesmanager.
Mijn hobby’s zijn voetbal en skiën. 
Sinds 2018 ben ik actief in de OR en doe dit met alle 
plezier en inzet.
Mijn eerste project was de vernieuwing van het 
speeltoestel en dit zal niet het laatste project zijn.

Simone Hoekstra

Ik ben de mem van Fenna (groep 5) en Jort 
(groep 4). Sinds twee jaar behoor ik tot de OR en 
ben verantwoordelijk (gemaakt☺) voor de 
inkoop. Ik vind de betrokkenheid bij school erg 
leuk en belangrijk. Zelf ben ik werkzaam als 
verkoopmanager/makelaar bij Van Wijnen. 

Getrouwd met Wai-Ling en vader van Aiden 
(gr.6) & Mason (gr.3). Wij wonen nu een dikke 
tien jaar in Noord en hebben het hier erg naar 
onze zin. Ik zit nu al bijna zes jaar in de OR en 
ben sinds vorig jaar penningsmeester. Naast 
mijn werk bij Rijkswaterstaat probeer ik elke 
week een rondje te doen op mijn racefiets en 
geniet ik erg van een terrasje. 

Carolien Koning

Ik ben Carolien Koning, vriendin van Gerald en 
samen zijn we de trotse ouders van Gijs die in 
groep 3 zit en Nout die volgend jaar naar 
school mag. In de ouderraad ben ik 
verantwoordelijk voor alle ‘wel en wee’ zaken. 
Ik heb mijn eigen praktijk waarin ik gezinnen 
help met slecht slapende baby’s en kinderen, 
en in mijn vrije tijd ga (ging) ik graag uiteten, 
op vakantie en er lekker op uit.

Even voorstellen, de OR
Van Maasdijkschool

Joyce Pama

Onlangs ben ik aangesloten bij de OR. 
Betrokkenheid bij de VMS vind ik belangrijk, ik 
mag graag dingen organiseren en het 
enthousiasme van de kinderen is mooi om mee 
te mogen maken. Ik ben samen met Benoit en 
onze dochter Zoë zit in groep 2. In mijn vrije tijd 
hou ik van wandelen, lekker eten en beoefen ik 
yoga hierin geef ik 1 keer per week les. 
Daarnaast werk ik als verpleegkundige in het 
ziekenhuis. 

Graag stellen we onze papa aan jullie voor: zijn 
naam is Lars, is 37 jaar oud en is getrouwd met 
onze mama Sylvia.
Sinds een jaar zit hij in de OR van onze school 
omdat hij het leuk vindt om dingen voor de 
school te doen.
Op zijn werk (Alliade/Meriant) praat hij veel met 
mensen en drinkt daarbij graag koffie. Thuis 
vindt hij het leuk om te koken en om spelletjes 
met ons te spelen
Groetjes, Luna (gr. 7) en Emma (gr. 4)

Vader van Jorn (groep 8) en Benthe (oud-
leerling) en vriend van Saskia. Sinds 2014 ben 
ik lid van de OR waarvan ik vanaf 2016 
voorzitter heb mogen zijn. Het is leuk om op 
deze manier betrokken te zijn bij de schooltijd 
van je kinderen en de leuke activiteiten te 
mogen organiseren, en mee te maken. In het 
dagelijks leven ben ik directeur van MEIPOS 
LED verlichting en doe ik 3x in de week aan 
Crossfit. Daarnaast ben ik gek op voetbal en 
skiën. Aan het einde van dit schooljaar draag 
ik mijn stokje over aan Rob!

Jeroen Koot

Vader van Phebe en Mirthe (gr.6/4). Ik vind het 
belangrijk dat de kinderen en ouders van de Van 
Maasdijkschool leuke herinnering hebben aan de 
schoolperiode. Het is fijn daar als OR aan bij te 
kunnen dragen door activiteiten te organiseren en 
daarom heb ik mij aangesloten bij de OR. De 
afgelopen jaren kwam het opknappen van het 
schoolplein bij met als resultaat een fantastisch 
nieuw speeltoestel. In mijn vrije tijd vind ik het leuk 
om hard te lopen, golfen en te pokeren. Ik werk als 
(hypotheek)adviseur bij Advitas en ben daarnaast 
mede-eigenaar van e-Ability.

Niels de Vries-Choo

Getrouwd met Jacco Kuiper, moeder van 
Lieke(gr.6) Ik werk als specialist klassieke auto's 
bij Kuiper Verzekeringen en mijn hobby's zijn 
tennissen, hardlopen, rijden van klassieke auto 
rally's en (water)skiën. Inmiddels zit ik 4 jaar in 
de OR en sinds kort  ben ik de notulist van deze 
leuke club.  Op deze manier betrokken zijn bij de 
school vind ik belangrijk en ook nog eens 
gezellig. We zorgen voor ondersteuning tijdens 
alle activiteiten en feesten bij de VMS . Allemaal 
activiteiten die we nu dit jaar hebben gemist en 
hopelijk volgend jaar weer volop gevierd kunnen 
worden.


