Profiel MR kandidaat
Taak: Oudergeleding
Wie ben ik?
Ik ben Albert Zwart, getrouwd en vader van 2 dochters: Sabijn en
Frédérique. Sabijn zit in groep 2A en Frédérique zal in mei 2017
starten op Het Kompas. Ik ben geboren in 1980 in Vlaardingen en
woon sinds 2011 met veel plezier in Nieuwkuijk.
Beroep
In mijn werk als “Country Sales Manager” bij HP ben ik eindverantwoordelijk voor alle HP producten
die in retail verkocht worden. Ik doe dit samen met mijn team van 12 collega’s waarmee we onze
producten onder andere aan Media Markt, BCC, Coolblue en Bol.com aanbieden en gezamenlijke
promoties inplannen. Daarnaast zit ik in het Management Team van HP Nederland waar we voor ruim
400 collega’s een zo’n goed mogelijk functionerende organisatie opzetten.
Vrije tijd
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om gezellige dingen te ondernemen met mijn gezin. Daarnaast lees ik
graag een goed spannend boek en vind ik het ontspannend om hard te lopen.
Waarom wil ik in de MR zitting nemen?
Ik vind de ontwikkeling van mijn kinderen erg belangrijk en wil hierin graag een actieve rol spelen.
Daarnaast hecht ik veel waarde aan een sfeer op school waar alle kinderen zich veilig voelen en in staat
gesteld worden zich te ontwikkelen op sociaal, intellectueel, creatief en sportief gebied. Dat ouders via
de MR inspraak kunnen hebben op het reilen en zeilen van Het Kompas, vind ik zeer belangrijk. Met
deze gedachte ben ik ook reeds 5 jaar lid van de oudercommissie van kinderdagverblijf “Villa
Kakelbont”, waarvan 3 jaar als voorzitter. De afgelopen vijf jaren heb ik ervaren dat ik het leuk en nuttig
vind om mij te verdiepen in het beleid dat in mijn geval een kinderdagverblijf als “Villa Kakelbont”
voert. Deze lijn wil ik graag voortzetten als MR-lid op Het Kompas om met de school mee te denken,
te adviseren en gezamenlijk te besluiten over het zo goed mogelijk inzetten van de middelen en kennis
die binnen de school aanwezig zijn.
Wat wil ik met de MR bereiken
Ik hoop met mijn reeds opgedane ervaringen een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan de
ontwikkeling van het onderwijs op Het Kompas. Daarnaast wil ik natuurlijk net als iedere ouder voor
mijn eigen, maar ook voor alle andere kinderen, een optimale leer- en ontwikkelomgeving creëren
waarin alle talenten van kinderen tot bloei kunnen komen. Via de MR kan ik op een open en kritische
manier betrokken zijn bij de onderwerpen en beleidsstukken die overleg en advies nodig hebben en
ervoor zorgdragen, dat als oudergeleding de stem ook daadwerkelijk gehoord wordt.

