
Hallo Allemaal,  

Ik ben Kevin de Bondt, geboren en getogen in 

Heerhugowaard net als mijn vrouw en twee 

kinderen.  

De aankomende acht jaar ben ik nauw verbonden 

aan de Familieschool. Collin zit in groep 2 en Déna 

gaat bijna naar school. Dit betekend voor mij dat ik 

tijd en zin heb om te participeren, dat ik de belangen 

voor ons als ouders en onze kinderen wil behartigen.  

Ik heb geleerd dat als je dingen wilt beïnvloeden of 

verbeteren dat je actief moet bijdragen. Via deze 

weg wil ik dat doen. De juiste mensen op de juiste 

plekken. Ik heb mijn oren altijd open en hoor graag 

jouw punten om te verbeteren of juist de goede dingen om te bestendigen.  

Kies jij voor mij als nieuw lid van de MR en spreek je me aan als er dingen te bespreken 

zijn? Dan geef ik ONS een woord én stem in de ontwikkeling van de Familieschool en 

onze kinderen. Samen zorgen we ervoor dat onze kinderen naar een leuke school blijven 

gaan.  

Vergeet niet te stemmen. Kies de kandidaat die het best bij jou past.   

 

 

 

 

 

 

 

  



Hallo Allemaal, 

  

Mijn naam is Sandra Snoek, getrouwd met Marcel Snoek, en wij wonen sinds een paar jaar met veel 
plezier in Heerhugowaard. Samen hebben we 2 dochters. 

Drie jaar geleden is onze oudste dochter, Megan, van basisschool gewisseld en is in groep 5 gestart 
bij de Familieschool en vorig jaar is ook onze andere dochter, Suzannah, overgestapt naar de 
Familieschool en is hier gestart in groep 4. 

Deze overgang is heel warm verlopen en onze meiden hebben het super naar hun zin op de 
Familieschool en we zijn blij dat we deze stap hebben genomen. 

Hierdoor kennen niet veel mensen mij en ik wil in het kort even vertellen wie ik ben: 

Wij komen uit Zandvoort en hebben daar met veel plezier gewoond, we hadden hier een kleine 
woning en we wilde graag groter wonen. Het werd Heerhugowaard en we hebben hier geen moment 
spijt van gehad. Helaas voor onze Megan is dit wel de 3de basis school. Ik ben altijd erg actief 
aanwezig geweest op de scholen van onze meiden en zou dit graag bij de Familieschool ook weer 
doen.  

Mijn mening is dat als je iets wil veranderen dat je dat moet doen op de juiste manier. Direct richting 
de juiste personen en niet via app groepjes of op het schoolplein. Als je dit namelijk niet doet gaat 
iets een ander leven leiden en zo kan een kleine vraag een groot probleem worden en dat moeten 
we voor zijn. Door de afgelopen periode hebben we geleerd dat duidelijke communicatie van groot 
belang is. 

Ik hoop dat ik de kans krijg om bij de MR mijn positieve steentje bij te dragen.  

  
Groetjes, 
 
Sandra 
 


