
Beste ouders, verzorgers, 

 

Tussen alle Corona perikelen door is de fusie-projectgroep van start gegaan! We hebben 

inmiddels een eerste bijeenkomst gehad. Deze was erg zinvol en constructief. Zoals eerder 

aangegeven, is het uitgangspunt dat we de bestaande kwaliteiten en krachten zoveel 

mogelijk zullen behouden en verbinden. 

We zijn gestart met ons te buigen over de volgende onderdelen:  

❏ Een eerste opzet van de koers wat betreft een onderwijsconcept 

❏ Ontwikkeling Kind Centrum 

❏ Medezeggenschap  

❏ De samenwerking tussen leerlingen, ouders en collega’s. 

 

Ook beraden we ons over de groepsindeling voor volgend schooljaar.  

Deze onderwerpen nemen de projectgroepleden mee naar zowel de teams als de MR’en. 

Vervolgens nemen we deze input weer mee en komen zo tot een opzet voor het zgn. 

concept fusieplan. Als we deze hebben voorgelegd aan de stuurgroep, zullen we u deze 

presenteren. Na elke bijeenkomst van de projectgroep willen we u graag informeren. Dat 

doen we in eerste instantie via het ouderportaal. In elke update zullen ook twee leden van de 

projectgroep zich even wat uitgebreider aan u voorstellen. Deze keer zijn dit Marjan Kreeft 

en Marieke Bonen.  

 

Met vriendelijke groet, 

de Projectgroep Fusie Oosterboer 

Anton Alberts, Amanda Brokke, Mirjam Remijnse, Tialda Otter, Marjan kreeft, Geert 

Lempersz, Marieke Bonen 

 

 

 

Even voorstellen... 

 

Mijn naam is Marieke Bonen, ik ben 38 jaar. Na een aantal jaren 

in Zwolle gewoond te hebben ben ik sinds kort weer terug in het 

‘vertrouwde’ Meppel, waar ik ben geboren en getogen. Ik woon 

samen met Martijn en ben moeder van Sterre (11) en Mees (8). 

Mijn vrije tijd besteed ik graag aan toneel, muziek, reizen, mijn 

gezin en lekker eten met vrienden.  

 

Vanaf 2005 ben ik werkzaam bij Stichting Promes.  

Al vrij snel kon ik beginnen - in eerste instantie als invalkracht - 

op de Tolter, waar ik zeven jaar heb gewerkt. Ik kan wel zeggen 

dat ik hier ‘het vak’ geleerd heb. Met heel veel plezier heb ik 

mezelf hier ontwikkeld, waarbij het bijzonder interessant was om 

het traject naar ‘Alles-in-één’ mee te maken.  Vervolgens ben ik 

ruim 5 jaar werkzaam geweest op de Woldstroom, waar ik mezelf verder verdiept heb op het 

gebied van vernieuwingsonderwijs en leidinggeven. Ik vind het waardevol en interessant om 

vanuit verschillende oogpunten naar kinderen en onderwijs te kunnen kijken, en met een 

brede blik de diepte in te kunnen gaan. Tijdens mijn studie werd ik telkens meer ‘gegrepen’ 

door het facet (persoonlijk) leiderschap en  ik ben in 2018  aan de slag gegaan als adjunct-



directeur op obsSprinkels. Hier werk ik met ontzettend veel plezier en heb ik de kans 

gekregen om me - op zo’n grote school/organisatie- verder te ontwikkelen op het gebied van 

management en schoolontwikkeling.  

Kenmerkend voor mij: gedreven, enthousiast, met een groot hart voor kinderen, onderwijs 

en innovatie, vanuit een openbare identiteit.  

 

 

 

 

 

 

Mijn naam is Marjan Kreeft. Ik ben getrouwd met 
Evert. Ik heb zelf 4 kinderen en Evert heeft er twee. 
We hebben 2 kleinkinderen. Ik ben een familiemens 
en vind het altijd fijn wanneer ik ons gezin om mij 
heen heb. We genieten ontzettend van onze 
kleinkinderen Lise en Sem en vinden het altijd weer 
heerlijk als ze komen logeren. Helaas kan dat nu 
even niet.  
Ik hou van lezen, fietsen, wandelen, met de caravan 
reizen en lekker eten. 
 
Na mijn opleiding tot kleuterleidster ben ik in Zwolle 
gaan werken op de Werkschuit. Een zeer 
vooruitstrevende school met 25 groepen waar ik 
enorm veel geleerd heb. In januari 1985 ben ik 
benoemd als hoofdleidster aan de 

Oosterboerschool. Nadat ik hier anderhalf jaar werkte werd er een nieuwe school in de 
Oosterboer gestart. Voor mij een prachtige kans om me verder te ontwikkelen en ik heb dan 
ook overplaatsing aangevraagd naar wat later de Tolter werd. Eerst als groepsleerkracht en 
waarnemende directeur, later als adjunct directeur en nog weer later werd ik directeur. Als 
groepsleerkracht heb ik in alle groepen gewerkt. 
Na 29 jaar met heel veel  plezier hier gewerkt te hebben en een school te zien groeien van 
22 naar 350 leerlingen werd ik in 2015  gevraagd om de Oosterboerschool, die in zwaar 
weer verkeerde, te helpen. 
Dat heb ik als een mooie uitdaging gezien. De afgelopen 5 jaar heb ik ook op de 
Oosterboerschool met veel plezier gewerkt en heel mooie ontwikkelingen meegemaakt. 
Nu, is de tijd rijp om de beide scholen samen te voegen 
Ik ben heel blij met Marieke Bonen, als directeur en ik heb er enorm veel zin in om samen 
met haar, de teams en de ouders het fusietraject vorm te geven. 
Ik ken de beide scholen en heb er alle vertrouwen in dat we een sterke, vernieuwende,  
openbare school in de wijk Oosterboer gaan realiseren. 
Hartelijke groeten, 
Marjan Kreeft 
 
 


