
Beste allemaal, 
 
Volgend op het bericht in de schoolpraat app van IKC ambacht maken we graag van deze 
gelegenheid gebruik om de IKC-raad aan u voor te stellen. 
 
Daphne van Rijsewijk (ouder onderwijs) 
 

 
 
Ik ben moeder van Lisa uit de Dino groep. Ik wilde graag toetreden tot de IKC raad omdat ik 
een betrokken en transparante communicatie tussen school en ouders erg belangrijk vind. Ik 
denk dat de IKC raad een belangrijke rol kan spelen hierin, zodat we ons als ouders 
verbonden kunnen voelen met de school waar onze kinderen 8 jaar door zullen brengen. 
 
Ik ben momenteel nog niet mee stemmend lid maar wel actief bijdragend lid en zal met 
ingang van het schooljaar 2023/2024 de rol van penningmeester vervullen en als 
vertegenwoordiger van de ouders in de IKC-raad met formeel stemrecht mijn rol vervullen. 
 
Vincent van der Linden (ouder opvang) 
 

 
 
Ik ben de vader van 8-jarige Ties (groep 4) en de 2-jarige Loek.  
Op dit moment zit ik al 4 jaar in de IKC-raad en probeer hier mijn steentje bij te dragen aan 
de ontwikkeling van de opvang én de school. Ik ben zelf werkzaam als team- en locatieleider 
op een basisschool in Schiedam Oost. Vanwege mijn werktijden, die gelijk zijn aan het 
Ambacht, was dit de manier om toch op vrijwillige basis betrokken te kunnen zijn bij de 
school en de opvang.  
 
Zoals de maatschappij verandert, veranderen ook de opvang en de school. Mijn doel is om 
hier met de raad kritisch naar te kijken en altijd in het belang van de kinderen een advies uit 
te brengen. Mochten er vragen zijn waar ik bij kan helpen, stel die dan gerust 
 
  



Edwin Vroege (Voorzitter & tijdelijke penningmeester)(ouder onderwijs) 
 

 
 
Ik ben de vader van Rens (papegaaien) en Noor (bijen), getrouwd met Marjon en we wonen 
met heel veel plezier alweer 13 jaar op de rozenlaan. 
Ik wilde heel graag een bijdrage leveren aan het onderwijs van onze kinderen en ervoor 
zorgen dat we er alles aan doen om die mooie jonge mensjes een goede start te geven. 
 
Nadat ik de afgelopen 2 jaar de IKC-raad heb ondersteund met de administratie van de 
ouderbijdrage was er dit jaar ruimte om toe te treden tot de IKC-raad. En als we er dan toch 
voor gaan, dan maar gelijk helemaal, dus per 01-01-2023 heb ik de rol van voorzitter en 
tijdelijke penningmeester op me genomen. 
Ik kijk met veel plezier vooruit en hoop dat we samen met de ouders het verschil gaan 
maken voor onze kinderen. 
 
Rowaan Ibrahim (leraren geleding) 
 

 
 
 
Mijn naam is Rowaan Ibrahim en ik geef vier dagen in de week les aan de leuke Dino’s van 
groep 5A. Ik ben in 2018 gestart als leerkracht bij de kleuters. Na mijn overstap naar de 
middenbouw ben ik tot de conclusie gekomen dat mijn hart toch ligt bij deze manier van 
lesgeven. Ik woon al heel mijn leven in Vlaardingen. Eerst altijd met mijn ouders en zussen, 
maar nu inmiddels al 4 jaar met mijn man Tom. 
 
Naast mijn plezier in werk, haal ik mijn plezier vooral uit gezelligheid met familie en vrienden. 
Sinds dit schooljaar zit ik in de IKC-raad, omdat ik het belangrijk vind om mee te denken. 
Samen kunnen wij ervoor zorgen dat dit een hele fijne school blijft! 
 
  



Arjan Zonneveld (leraren geleding) 
 

 
 
Mijn naam is Arjan Zonneveld en ik ben de leerkracht van groep 8B. Daarnaast zorg ik ook 
voor de ICT op school en ben ik de gedragsspecialist/antipestcoördinator samen met juf 
Marja Rowaan van de apengroep. 
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om op stap te gaan met familie en vrienden, zoals etentjes en 
bioscoopbezoekjes en fietsen. Daarnaast ga ik als leiding met CJV Vlaardingen op kamp in 
de vakanties. Dit is voor mij ontspanning en vooral veel gezelligheid en lol! 
 
Ik zit al sinds 2005/2006 met veel plezier in de IKC-raad. Dit jaar voor het eerst zonder 
stemrecht, omdat ik vanaf nu een adviserende rol heb binnen de raad om de nieuwe leden 
(juf Evelijn en juf Rowaan) te ondersteunen in hun rol.  
 
Angele Borkent (Secretaris) (ouder opvang) 
 

 
 
Moeder van Omar uit groep 7a .Al zo'n 9 jaar ben ik betrokken bij de medezeggenschap in 
verschillende vormen binnen IKC Ambacht. Ooit begonnen in de oudercommissie op de 
Pompenburgsingel en later vanuit daar aangesloten bij de IKC Raad. Ik vind het belangrijk 
om een actieve rol te hebben op het gebied van ouderparticipatie. Omdat ik tijdens de 
schooldagen en de daaraan gerelateerde activiteiten vaak ook zelf voor de klas sta, heb ik er 
voor gekozen om mij in te zetten binnen de IKC raad. Ik hoop hierin een klankbord te kunnen 
vormen voor directie en medewerkers maar ook een vertegenwoordiger te zijn van de ouders 
van IKC Ambacht.  
 
Wendy Woudenberg (ouder onderwijs) 
 
Mijn naam is Wendy Woudenberg en mijn 3 kinderen zitten op 't Ambacht in groep 4, 5 en 7. 
Bijna 4 jaar ben ik onderdeel van de IKC-raad en na dit schooljaar draag ik het stokje over 
aan een nieuwe ouder. 
 
Lid zijn van de IKC-raad heb ik ervaren als een goede manier om dichterbij het reilen en 
zeilen op school te staan. Het is een mooie kans om samen te werken aan fijn onderwijs & 
opvang voor onze kinderen. 
  



Kimberley Joosten (vertegenwoordiging opvang) 

 
 
Pedagogisch medewerker op de peuteropvang van IKC Ambacht. Ik ben al 19 jaar 
werkzaam in de opvang en hiervan 6 jaar bij IKC Ambacht. Al 5 jaar zit ik in de IKC-raad en 
nu is het tijd dat ik het stokje aan iemand anders ga overgeven per december 2023 zal ik niet 
meer in de raad zitten en zal iemand anders mijn rol gaan vertegenwoordigen.  
 
Demelza de Goede (vertegenwoordiging opvang) 
 

 
 
Ik ben Demelza de Goede getrouwd met Nick en mama van 2 kinderen. Dion van 9 jaar en 
Lilly van 5 jaar. Ik werk nu al 12 jaar met veel plezier in de kinderopvang. Ik sta op de BSO 
groep de Kiekendiefjes, wij vangen de kinderen van groep 1 / 2 op. 
Ik zit van 2016 in de IKC raad omdat ik graag mijn steentje wilde bijdrage. 
 
Evelijn van den Berg – Jongejan (leraren geleding) 
 

 
 
Ik geef drie dagen in de week les aan groep 1-2c. In 2019 ben ik komen werken op IKC 
Ambacht en ben hier toen ook begonnen bij de kleuters. Ik woon in Vlaardingen samen met 
mijn man en dochtertje. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om met familie en vrienden leuke 
dingen te ondernemen. Zo ga ik graag naar het theater of vind ik het heerlijk om een 
wandeling te maken.  
Sinds dit schooljaar zit ik in de IKC-raad om ook via deze manier mee te kunnen denken 
over een fijne school waarbij de leerlingen centraal staan! 
 


