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oudergeleding (voorzitter)

Loes Langenberg

loeslangenberg@archipelscholen.nl

Mijn naam is Loes Langenberg, ik ben moeder van 2 dochters. Beiden zitten op de
Tweemaster-Kameleon in Oost-Souburg, waarbij één het sterQ-onderwijs volgt en de
ander in het reguliere onderwijs meedraait.
Na mijn afstuderen ben ik op de HZ blijven “plakken”. Momenteel ben ik teamleider van
een groep gedreven onderwijsondersteunende medewerkers. Door mijn werk in het hoger
onderwijs is de interesse in alle vormen van onderwijs aangewakkerd. Toen er een
vacature ontstond in de GMR vond ik dat ik de stap moest wagen. Ik ben van mening dat
kwalitatief onderwijs samenhangt met tevreden medewerkers. Met andere woorden:
wanneer een leerkracht goed gefaciliteerd wordt en de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen
tot een waardegedreven professional, draagt dit bij aan het leerplezier en de persoonlijke
ontwikkeling van de leerlingen binnen de Archipel scholen. Vanuit deze invalshoek wil ik
dan ook mijn rol binnen de GMR bekleden.

personeelsgeleding

Marco de Folter

marcodefolter@archipelscholen.nl

Ik ben Marco de Folter. Ik ben 26 jaar oud en woon samen met mijn vriendin in
Middelburg. Sinds 2019 ben ik werkzaam op Archipelschool De Sprong in Koudekerke.
Op De Sprong geef ik vier dagen in de week les aan groep 6.
In mijn tijd op de lerarenopleiding ben ik voorzitter geweest van en heb ik deelgenomen
aan de studentenraad. Dit heb ik vier jaar met veel plezier gedaan. Toen ik werd benaderd
voor de GMR wilde ik dan ook graag een keer kennismaken. Ik was al gauw verkocht. Het
spreekt mij aan dat er met diepgang wordt gesproken over onderwerpen op school- en
bestuurlijk niveau. Hiermee wil ik bijdragen om zo goed mogelijk onderwijs te realiseren
voor alle leerlingen en optimale werkomstandigheden te bewerkstelligen voor het
personeel van Archipel.

personeelsgeleding

Carolien Bliek

carolienbliek@archipelscholen.nl

Ik ben Carolien Bliek. Ik woon in Vlissingen met mijn 2 kinderen. Ik werk sinds 2007 bij
Archipel en ben via verschillende scholen terecht gekomen op De Sprong in Koudekerke.
Ik heb daar bijna 11 jaar lesgegeven in groep 3 en sinds drie jaar geef ik les in groep 8.
In 2017 ben ik lid geworden van onze MR wat ik nog steeds met veel plezier doe. Ik merk
dat ik daar veel energie uit haal. Ik vind het erg leuk en interessant om (kritisch) mee te
denken over het beleid. Ik miste daarnaast soms de verbinding met de GMR, wat ik erg
jammer vond. Om deze redenen ben ik dus toegetreden tot de GMR. Ik hoop daar ook
kritisch mee te kunnen denken om er voor te zorgen dat Archipel een fijne organisatie blijft
voor kinderen, ouders én personeel. Ik hoop ook dat de verbinding tussen de GMR en het
personeel groter wordt dus schroom niet om contact op te nemen.

personeelsgeleding
marloeswondergem@archipelscholen.nl

Marloes Wondergem

oudergeleding

Phyllis Lievens

phyllislievens@archipelscholen.nl

Mijn naam is Phyllis Lievens. Ik ben opgegroeid in Zeeuws-Vlaanderen en na een studie in
Nijmegen tot ontwikkelings-psycholoog ben ik verhuisd naar Amsterdam voor een baan in
een heel andere hoek, namelijk ICT-detachering. Ik heb in deze baan in vele rollen gewerkt
bij een groot aantal bedrijven in zowel overheid als commerciële sector.
Sinds een aantal jaren wonen mijn vriend en onze zoon van bijna 7 (Frans
Naereboutschool, Vlissingen) weer in Zeeland, sinds ruim een jaar in Vlissingen en sinds
kort werk ik bij de Gemeente Vlissingen op de afdeling WMO & Jeugd. Mijn fascinatie voor
psychologie en kinderen is echter nooit verdwenen, door de jaren heen hebben we via
pleegzorg in Amsterdam en later in Zeeland meerdere kinderen (tijdelijk) een warm thuis
mogen geven. Dit heeft ook een inkijk gegeven in de wereld van pleegzorg. Ook heb ik
een aantal jaren terug een post-HBO opleiding tot kindercoach gevolgd.
Met al mijn kennis en vaardigheden en analytische blik wil ik een waardevolle bijdrage
leveren aan het onderwijs binnen Archipel. Graag denk ik na over out of the box ideeën om
positieve veranderingen tot stand te brengen binnen de wereld van onderwijs die continue
onder druk staat en vol uitdagingen zit. Iedere school, iedere leerkracht, iedere ouder en
ieder kind heeft zijn eigen wensen en behoeften en het is de kunst daar een goede en
werkbare balans in te vinden!

oudergeleding

Anne van der Wielen

annevanderwielen@archipelscholen.nl

Mijn naam is Anne van der Wielen, moeder van twee zoons die in groep 5 en 7 zitten van
de Ravenstein School in Vlissingen zitten.
In het dagelijkse werk ben ik operationeel inkoper bij een ggz instelling.
Wat onder andere inhoudt dat ik al onze woonlocaties voorzie van pennen tot
schoonmaakmiddel maar ook voor een nieuwe bbq moeten ze bij mij zijn.
Verder beheer ik ons wagenpark ons eigen sleutelsysteem en ben ik van de
brandveiligheid op de woonlocaties,een drukke baan waar ik veel voor onderweg ben om
er zo voor de zorgen dat onze cliënten en mijn collega's in een veilige en prettige
omgeving wonen en werken.
In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad wil ik mijn steentje bijdragen met
dezelfde insteek, voor ieder kind een veilige en prettige omgeving om zich te ontwikkelen
en zich voor te bereiden op de toekomst.

oudergeleding

Sterre Hoenderop

sterrehoenderop@archipelscholen.nl

Mijn naam is Sterre Hoenderop, pedagoog en docent Pedagogiek aan de HZ. Onze twee
kinderen zitten op de Tweemaster Kameleon en we zijn heel blij met deze school. Vanuit
mijn betrokkenheid bij onderwijs en de ontwikkeling van kinderen, heb ik me begin 2022
aangemeld voor een rol in de GMR. Het is enorm interessant om mee te mogen denken
over overkoepelende thema's in de GMR. Helaas ga ik per januari 2023 de GMR verlaten,
vanwege mijn promotieonderzoek. Dat betekent dat er een plek vrijkomt in de
oudergeleding. Mocht je interesse of vragen hebben, neem gerust contact op!

personeelsgeleding

Vacature (per direct)

oudergeleding

Vacature (per 1-1-2023)

