
DENISE VMR 2020 Kandidatenlijst  /  DENISE Advisory Council 2020 Candidate List 

 

Inhoudsopgave / Contents 
 

Leraren Basisonderwijs (PO) (2 zetels beschikbaar) / Primary (PO) Teachers (2 seats available) 

Leraren Voortgezet Onderwijs (VO) (2 zetels beschikbaar) / Secondary (VO) Teachers (2 seats available) 

Leerlingen voortgezet onderwijs (VO) (2 zetels beschikbaar) / Secondary (VO) Students (2 seats available) 

Ouders Voortgezet Onderwijs (VO) (1 zetel beschikbaar) / Secondary Parent (VO) (1 seat available) 

Ouders Basisonderwijs (PO) (2 zetels beschikbaar) / Primary (PO) Parents (2 seats available) 

DENISE Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP) (1 zetel beschikbaar) / DENISE Support Staff (1 seat available) 
 
De DENISE VMR Kandidatenlijst is met zorg en op basis van de informatie en goedkeuring van de kandidaten samengesteld. De 
verkiezingscommissie is niet verantwoordelijk voor de geldigheid en nauwkeurigheid van de informatie die hier wordt 
gepubliceerd. Mocht u persoonlijke vragen hebben voor de kandidaten, neem dan zelf contact op met deze persoon via mail. Op 
de DENISE website kunt u terecht voor verdere informatie over de rol van een VMR lid en de verkiezingsprocedure. 
 
The DENISE Advisory Council Candidate List has been compiled by the Election Committee in good faith, based on information 
provided by the candidates and published with their permission. The Election Committee is not responsible for the validity and 
accuracy of the information published here. If you have any questions for an individual candidate, you are invited to contact them 
directly by email. For more information about the role of the Advisory Council and the election process, please refer to the DENISE 
Advisory Council regulations (available only in Dutch) on the DENISE website. 
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Leraren Basisonderwijs (PO) (2 zetels beschikbaar) / Primary (PO) Teachers (2 seats available) 
Er zijn twee zetels beschikbaar. Twee docenten hebben zich kandidaat gesteld. Volgens het DENISE VMR reglement (artikel 10.3) vindt geen 
verkiezing plaats. 
There are two registered candidates for two available seats. According to the DENISE School Advisory Council regulations (article 10.3), no 
election is required. 
 

 

 
 

Johnny Bus 
(Groep 5 leerkracht) 

Een aantal jaar geleden ben ik vlak na het 
ontstaan van Denise terecht gekomen op een 
school waar het aangemoedigd wordt om mee 
te denken aan hoe we ons onderwijs zo 
effectief mogelijk kunnen maken. Ik heb de 
vele fasen van Denise meegemaakt en heb 
geconstateerd dat we heel erg gegroeid zijn 
door al het harde werk van het team.  
 
Door me verkiesbaar te stellen wil ik de 
volgende stap in mijn carrière zetten. Ik wil 
graag een positieve link zijn tussen het team 
en de leidinggevenden. Door lid te zijn van de 
MR wil ik op een nog constructievere wijze 
meedenken aan onderwerpen die relevant zijn 
voor ons onderwijs. 
 
Email: j.bus@denise.espritscholen.nl  

 

 
 

Jordy Smeekens 
(Groepsleerkracht Groep 7 
& Docent Drama PO/VO) 

Hoewel in het laatste jaar van mijn 
middelbare schoolperiode mijn interesse 
in het onderwijs werd gewekt, besloot ik 
mijn droom na te jagen en voor een 
carrière als acteur te kiezen. Via een 
omweg als politieagent, kwam ik 
uiteindelijk als improvisatie-acteur op het 
podium terecht. En toch, na vele 
succesvolle voorstellingen in binnen- en 
buitenland, begon het onderwijs weer te 
kriebelen en besloot ik het roer om te 
gooien. En nu, aangekomen op mijn plaats 
van bestemming, wacht mij wellicht een 
nieuwe uitdaging. 
U ziet; mijn carrièrepad kenmerkt zich 
door verscheidenheid. Maar het is juist die 
verscheidenheid die mij heeft gemaakt tot 
de onderwijsprofessional die ik nu ben. Ik 
ben altijd op zoek naar creatieve 
oplossingen binnen de kaders van het 
onderwijssysteem, zodat vastgeroeste 
patronen zonder functie doorbroken 
kunnen worden en de kwaliteit van het 
onderwijs gewaarborgd blijft. Als lid van 
de VMR maak ik mij daar hard voor. 
 
Email: j.smeekens@denise.espritscholen.nl  
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Leraren Voortgezet Onderwijs (VO) (2 zetels beschikbaar) / Secondary (VO) Teachers (2 seats available) 
Er zijn twee zetels beschikbaar, er hebben zich drie leraren kandidaat gesteld. Daarom zullen we op 30 november 2020 verkiezingen 
organiseren. Meer informatie volgt. 
There are two seats available and three registered candidates. Elections will be held on 30 November 2020. More information to follow. 

 

 
 

Anna Huijgen  
(VO) 

Dagelijks zie ik veel mooie dingen gebeuren op 
DENISE. Dat doen de leerlingen, maar dat doen 
vooral jullie, met een enorme energie en 
toewijding. Dat vraagt veel van jezelf. Om ervoor 
te zorgen dat het jullie goed blijft gaan, en 
daarmee ook de school, is een goede 
medezeggenschapsraad noodzakelijk. Daarom 
stel ik mij verkiesbaar voor de VMR.  
     In de VMR wil ik het geluid namens jullie laten 
horen in belangrijke schoolbesluiten en goede 
ideeën van onderop helpen realiseren. Dat wil ik 
doen door te luisteren naar wat jullie belangrijk 
vinden. Daarnaast wil ik voor verdere 
professionalisering van de organisatie zorgen, 
zodat medewerkers weten waar ze aan toe zijn. 
Met een stem op mij wordt de VMR een actief, 
zichtbaar, benaderbaar, transparant en effectief 
onderdeel van DENISE. 
 
Email: a.huijgen@denise.espritscholen.nl  

 

Jean Huntjens  
(VO) 

Mijn motivatie om mee te dingen als 
kandidaat voor de VMR van Denise is dat ik 
vind dat een VMR als een "stevige critical 
friend" onontbeerlijk is voor het goed 
functioneren van een schoolorganisatie. Ik 
geloof dat ik door mijn ervaring als 
docent/teamleider in het VO, MBO, HBO, als 
leerplanontwikkelaar bij SLO en als mens over 
de juiste kennis en vaardigheden beschik om, 
namens het (VO) personeel, die "critical 
friend" van de schoolleiding te zijn binnen 
Denise, waarbij ik samenwerking d.m.v. 
gesprek nastreef maar ook de discussie niet 
schuw, om Denise als schoolorganisatie beter 
te maken en een plek te laten zijn waar 
docenten graag werkzaam zijn en leerlingen 
zich thuisvoelen. 
 
Email: j.huntjens@denise.espritscholen.nl  
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Estevan Veenstra 
(VO) 

Een goed werkende medezeggenschapsraad is wezenlijk voor een goed werkende school. DENISE is vol in ontwikkeling als 
school voor nieuwkomers en de werknemers, ouders en leerlingen verdienen goede zeggenschap.  
     Ik stel mij verkiesbaar omdat ik een bijdrage wil leveren aan de transparantie en professionaliteit van de raad en om 
vertegenwoordiging van de werknemers te borgen. Ik vind het belangrijk dat de stem van docenten en ondersteunend 
personeel meegewogen wordt in de besluitvorming.  
     Als VMR-lid zou ik dit vooral willen bereiken door te luisteren naar collega’s, gemeenschappelijke doelen met hen te 
formuleren en de sleutelpositie van de medewerker binnen de organisatie te benadrukken. Mijn ervaring in de MR op andere 
scholen zal mij helpen om de VMR van DENISE te helpen professionaliseren, de successen te versterken en de uitdagingen op 
te lossen. Vanuit positiviteit en empathie zal ik deze belangrijke processen proberen te ondersteunen. Ik wil jou 
vertegenwoordigen! 
 
A well functioning medezeggenschapsraad is essential for a well functioning school. DENISE is in full development as a school 
for newcomers and the employees, parents and pupils deserve a voice in this impressive institution. 
     I am standing for election because I want to contribute to the transparency and professionalism of the Council and to also 
ensure employee representation. I think it is important for the voice of teachers and support staff to be taken into account in 
decision-making. 
    As a VMR member, I would like to achieve this mainly by listening to colleagues, formulating common goals with them and 
underlining the key position of the employee within the organisation. My experience in the MR at previous schools can help me 
to professionalise the MR, strengthen DENISE's successes and address DENISE's challenges. From positivity and empathy, I 
will try to support these important processes. I want to represent you! 
 
Email: e.veenstra@denise.espritscholen.nl  
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Leerlingen voortgezet onderwijs (VO) (2 zetels beschikbaar) / Secondary (VO) Students (2 seats available) 
Er zijn twee zetels beschikbaar, er hebben zich vier leerlingen kandidaat gesteld. Daarom zullen we op 30 november 2020 verkiezingen 
organiseren. Meer informatie volgt. 
There are two seats available and four registered candidates. Elections will be held on 30 November 2020. More information will follow. 

 
 

 

Stefano Agunias 
(13i) 

I am Stefano Agunias, and I was born into this world, 
just like you. A world of unceasing war and endless 
terrors, but with an institute of students at its heart, a 
bastion of hope and courage: DENISE.  
    Led by the dubious... torn apart by the greedy, 
weakened and exposed, forever doing their 
homework. But no longer. Now we unite! To purge 
the evil that dare confront us! Vote for me, and we 
will banish this darkness! I swear this as your 
representative.  
 
Ik ben Stefano Agunias, en ik ben in deze wereld 
geboren, net als jij. Een wereld van onophoudelijke 
oorlog en eindeloze verschrikkingen. Maar met een 
studenteninstituut in het hart, een bolwerk van hoop 
en moed: DENISE.  
     Geleid door de dubieuze... verscheurd door de 
hebzuchtigen, verzwakt en bloot, voor altijd hun 
huiswerk aan het doen. Maar niet langer. Nu 
verenigen we ons! Om het kwaad te zuiveren dat ons 
durft te confronteren! Stem op mij, en we zullen deze 
duisternis verbannen! Ik zweer dit als uw 
vertegenwoordiger. 
 
Email: s.agunias@denise.espritscholen.nl  

 

Shadan Al 
Hussari  

(14i) 

For the past few years, I have been part of the 
DENISE community as a student; I am grateful for 
every part of it that helped to get where I am 
today, I could not have done it without their 
support. The MR is my chance to give back to 
this wonderful community by representing the 
student body that makes up a large part of it. As 
vice-president of the DENISE Student Council, I 
can help insure that I am representing them as 
best as I can by taking into account the student's 
opinions. Aside from this, I think participating in 
the MR will help me see school beyond just my 
coursework and it would help develop my 
teamwork and communication skills. 
 
 
Email: s.alhussari@denise.espritscholen.nl  
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Marlena Akwar 
(14hb) 

 
 

I believe I'll be a great addition to the VMR because 
of how opinionated I am. I've been a student in this 
school for 6 years and have seen it go through a lot 
of changes. What was in a small building of 5 floors 
has expanded to this big building. I would like to still 
be a part of that growth but this time from within the 
VMR. Also with me being the President of the 
Student Council I get to hear opinions and questions 
from fellow students and classmates which I can 
bring forward in discussions in the VMR. DENISE is a 
multicultural environment where I'd love to see more 
things in relation to intercultural learning for not many 
students know about cultures they are not from. 
Most importantly this is my community. The 
community that I learn in and the one I wish to see 
grow. 
 
Email: m.akwar@denise.espritscholen.nl  

 

Sofia Vakulenko 
(13i) 

 

My name is Sofia Vakulenko and I am a student 
in group 13i. I am already one of the heads of the 
Student Council but I believe I can achieve even 
more than this by joining the VMR. I am very 
open minded and always willing to help others in 
terms of their needs. There isn't much I can 
promise to you during this pandemic but I can 
insure you I will do my best to make DENISE a 
better school! Please vote for me :) 
 
 
Email: s.vakulenko@denise.espritscholen.nl  
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Ouders Voortgezet Onderwijs (VO) (1 zetel beschikbaar) / Secondary Parent (VO) (1 seat available) 
Er is één zetel beschikbaar, er hebben zich vijf ouders kandidaat gesteld. Daarom zullen we op 30 november 2020 verkiezingen organiseren. 
Meer informatie volgt. 
There is one seat available and five registered candidates. Elections will be held on 30 November 2020. More information will follow. 

 

Jaap 
Bosschaart 

(VO) 

Hierbij meld ik mij aan als belangstellende 
VO-ouder voor de functie van VMR-lid.  
 
Ik ben de pleegvader van een leerling uit de 
taalklas. Nu ben ik met pensioen, na een 
gevarieerde carrière in het onderwijs, de 
onderwijsadvisering en het bedrijfsleven. Op het 
laatst heb ik bijvoorbeeld een aantal jaar voor IBM 
als projectmanager in China gewerkt en daarna 
Engels gedoceerd aan de universiteit, ook in 
China. Ik heb ervaring met OR-werk en in de 
medezeggenschap. Ik vind het belangrijk als 
ouders kunnen meedenken en meehelpen op de 
school van hun kinderen, en zich 
medeverantwoordelijk voelen voor de ontwikkeling 
en de sfeer op school op de korte en de lange 
termijn. Dus wil ik mijn kennis, vaardigheden, 
ervaring en tijd inzetten voor het bevorderen van 
een zo uitnodigend en verrijkend mogelijk 
leerklimaat op onze school voor alle leerlingen. 
 
Email: jjbosschaart@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 

Golamreza 
Jarehani  

(VO) 

Ik zal beginnen met een korte introductie. Mijn naam is 
Reza Jarehani en mijn dochter zit op Denise in het 
voortgezet onderwijs. Oorspronkelijk kom ik uit Iran 
maar ben 30 jaar geleden met mijn familie naar 
Nederland gekomen en heb hier een aantal opleidingen 
gevolgd o.a. op de Nyenrode Business Universiteit 
waarna ik als ondernemer verschillende bedrijven heb 
gehad en als algemeen directeur heb gewerkt. In die 
hoedanigheid heb ik ruime ervaring met opzetten, 
volgen en toetsen van beleid. 
     Daarbij heb ik een passie voor leren en innovatie, 
beiden key voor zowel succesvol ondernemen als een 
succesvolle carrière en daarmee zeer relevant voor een 
school als Denise die een hoge kwaliteit van onderwijs 
geeft. Daarnaast vind ik het belangrijk dat er een 
verbinding is tussen het bedrijfsleven en opleidingen 
zodat ‘onze kinderen’ met de juiste ervaring de 
toekomst tegemoet kunnen gaan. Ik zou daarom graag 
een bijdrage willen leveren aan de MR van Denise. 
 
Email: reza.jarehani@gmail.com  
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Paul  
Hiuhu  
(VO) 

I moved to the Netherlands with my family of two 
daughters (Wanjiru Kinuthia T1, Patricia Kinuthia 
T1) and spouse early this year. We are all from 
Kenya.  I am passionate about Education and have 
been actively involved with my daughter’s school 
experience in the different countries where we 
have lived. This way I as a parent can contribute to 
the society that we belong to. Parents bring in a 
wealth of experience either from their professional 
work or their engagement in other sectors of the 
economy.  
     I am currently involved in a learning program at 
War Child which is the organization I work for here 
in the Netherlands. The program makes learning 
possible for children with no access to formal 
education. These are the experiences that I will 
bring to the council. It is important to mention that 
it will not just be my ideas, but listening to other 
parents and other stakeholders who are 
committed to the wellbeing of the school. 
 
Email: hiuhup@gmail.com  

 

Julie 
Maydan-Waldro

n (VO) 

 
I am Julie Maydan-Waldron, the mother of Tom 
(primary, gr8), and Liam (secondary, gr9b). My children 
have been in DENISE since its second year, in 2015. 
     I have always been involved with the school as a 
klasouder and have always been a strong advocate for 
the school, but also knew to ask the hard questions 
when needed, which helped change certain school 
policies. We have seen the school grow and develop, 
and I would like to continue my involvement and 
support to the school as it continues growing, this time 
as a MR member.  
     In my profession, I have been a lawyer for nearly 
20yrs. I have an analytical mind and good 
organizational and people skills, and experience in 
working with people from different cultures and 
backgrounds, which will help me work in good 
collaboration with the other members and the school, 
and support the school and its strategy in the coming 
years. 
 
Email: juliemaydan@yahoo.com  

Kristiina 
Nimmo (VO) 

I believe the following points would make me a great Parent Representative: 
- I care very much about our children’s education; the school, the resources & team that provide it.  
- I enjoy and understand different cultures, and the cultural communications. I see great value @ DENISE with a mix of them.  
- I am a person of the world, and have lived in different countries: in NL for 1 yr and 2 months with my son, a DENISE student.  
- I speak several languages, and am studying Dutch at B1 - B2 level. 
- My job is a corporate personal assistant, so I am familiar with administrative matters.  
- I also hold a diploma in teaching (TEFL - English as a Foreign Language) and have taught in different environments, adults and 

youth. This has shown me just how complex things can be at a school. 
- I will do my utter best with a positive can-do attitude. 

 
Email: aknimmo@gmail.com 
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Ouders Basisonderwijs (PO) (2 zetels beschikbaar) / Primary (PO) Parents (2 seats available) 
Er zijn twee zetels beschikbaar, er hebben zich vier ouders kandidaat gesteld. Daarom zullen we op 30 november 2020 verkiezingen 
organiseren. Meer informatie volgt. 
There are two seats available and four registered candidates. Elections will be held on 30 November 2020. More information will follow. 

 

Yuli Kim  
(PO) 

 
Hello, everyone! I’m Yuli and my daughter Kiwa is in 
Groep1/2D. My wife and I believe DENISE is the best 
place for our daughter to learn and grow in part 
because the student’s demographic is so diverse. We 
are a Japanese and American couple but Kiwa was 
born in Amsterdam. At DENISE, I know Kiwa truly 
feels she’s at home. I would like for all of the students 
to be as happy at school as our daughter. To achieve 
this goal, one of the key factors is inclusiveness at 
school. As a diversity and inclusion professional, I see 
a similarity between workplace inclusion and school 
classroom inclusion. It will be my honor to bring my 
experience in this field to analyze challenges the 
school faces and provide insights on how to 
overcome possible obstacles. Are you with me? 
Please cast your vote for me and let’s work together. 
 
Email: yuli.kim@gmail.com 
 

 
 

Sarah Rigby 
(PO) 

I am Sarah Rigby, I have been a parent at 
DENISE since 2015 when my son Art joined 
group 2. He moved on to speciaal onderwijs in 
2019, a move that I felt very supported in by the 
school. My son Earl joined the school in 2018 and 
is currently in group 3. I have been witness to the 
school’s expansion and have always tried to be 
involved either as a class parent or frequent 
volunteer. 
   I am currently a stay at home parent but 
previously worked for the United Nations (ICTY) 
for ten years in human resources and 
administration. I have keen organisational skills 
and vast experience  of working with different 
cultures. I served as the assistant to the Chief of 
Human Resources and in that role I was a part of 
many administrative negotiations. I would like the 
opportunity to have an active and positive role in 
the school as it grows further. 
 
Email: sjlrigby@gmail.com 
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Yana Verjans  
(PO) 

 

 
Mijn naam is Yana Verjans en ik ben de moeder van 
Sebastiaan uit 1/2b en Elliot (nog niet op school). Ik 
heb een achtergrond als verpleegkundige en heb op 
een chirurgische oncologie afdeling in de VU gewerkt. 
Na mijn zwangerschapsverlof heb ik besloten om te 
stoppen met werken om meer tijd met mijn zoon door 
te kunnen brengen. Het moederschap heeft mij 
geleerd om zonder ruis te communiceren en de 
gulden middenweg te zoeken, eigenschappen die van 
pas kunnen komen bij de VMR. Ik wil me graag 
kandidaat stellen om bij te kunnen dragen aan een 
prettig overleg, heldere informatie richting ouders en 
verzorgers en nieuwe initiatieven bekend te maken bij 
het bestuur.  
 
My name is Yana Verjans and I am Sebastiaan (1/2b) 
and Elliot’s (not yet in school) mom. I have a 
background as a nurse in a surgical oncology ward in 
the VU. After my maternity leave, I decided to quit 
working to spend more time with my son. Motherhood 
has learned me to communicate more clearly and to 
find the middle ground, characteristics that might 
come in handy in the VMR. I would like to run for 
candidate to contribute to a pleasant dialogue, clear 
information towards parents and caretakers, and to 
introduce new initiatives to the members of the board. 
 
Email: yanaverjans@gmail.com 

 

Ruth Wilson  
(PO) 

 
I have two children at DENISE. Lilian in year 5, 
and Freddie in year 3. I have been involved with 
the MR previously and support this important 
function within the school. I am happy to continue 
my involvement. 
 
Email: tellruthwilson@gmail.com 
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DENISE Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP) (1 zetel beschikbaar) / DENISE Support Staff (1 seat 
available) 
Vanuit het OOP hebben geen kandidaten zich aangemeld. Volgens het DENISE VMR reglement (artikel 3.2) blijft deze zetel leeg. 
No registered candidates. According to the DENISE School Advisory Council regulations (article 3.2), this seat may remain vacant. 
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