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Kandidaten Verkiezingen IKC Raad        juni 2020 

Hieronder stellen de kandidaten zich op alfabetische volgorde (voornaam) aan u voor. De 
kandidaten zijn: Karin Gorissen, Merel Melchers, Linda van Nunen-Nienhaus & Miranda 
Rasing 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Karin Gorissen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Merel Melchers 

Ik ben Merel Melchels, moeder van Ties en Luus Derksen. Ties en Luus gaan 
sinds 2014 met plezier naar de Vonkenmorgen. Zij zijn gestart bij de 
Ienieminiebende en inmiddels in groep 3 en 1. Ik wil mij graag inzetten in de 
IKC-raad, omdat ik het belangrijk vind dat kinderen een eigentijdse omgeving 
onderwijs ontvangen. Met mijn enthousiasme, meedenken en actieve 
houding, denk ik dat ik een aanvulling kan zijn in de raad.  

Ik ben een betrokken ouder en verdiep mij ook graag in beleidsvraagstukken. 

Ik durf daar vragen over te stellen en een kritische noot te plaatsen. 

Mijn streven is om onderwijs zo in te richten dat alle kinderen met plezier 

naar school gaan, waarbij zij worden uitgedaagd om te ontwikkelen en de 

randvoorwaarden optimaal aanwezig zijn.  
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Linda van Nunen-Nienhaus 

Mijn naam is Linda van Nunen-Nienhaus. Ik heb 2 kinderen op de opvang, 

Tess (oscarbende) en Raff (ieniemieniebende). Ik heb me als kandidaat 

aangemeld voor de IKC-raad. Ik ben zelf ook werkzaam in het onderwijs en 

ik ben al een aantal jaren actief geweest als lid en voorzitter in de 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van die school. Dit heb ik 

altijd met veel plezier en betrokkenheid gedaan en ik zou het leuk vinden 

om nu vanuit de ouderrol op dezelfde manier betrokken te zijn bij de IKC-

raad van de Vonkenmorgen.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Miranda Rasing 

 

Mijn naam is Miranda Rasing. Het lijkt me erg leuk deel uit te maken van de 

IKC raad om zo meer betrokken te zijn bij de school van mijn dochter 

Sanne. Om mee te denken over hoe dingen te verbeteren of juist te 

behouden. Ik hoop dat ik bij kan dragen met leuke ideeën. 

 

 


