
Oudergeleding 
 
 
Lou Debeij 
 
Ik ben Lou Debeij (56 jaar) uit Eijsden. Samen met Mariette ouder van vier kinderen. Jetske 
heeft VWO op Stella Maris vorig jaar afgerond. Josse doet dit jaar eindexamen VWO en Louke 
en Friso zitten nu op 5 en 4 VWO. Ik ben reeds een aantal jaren lid van de MR, de laatste twee 
jaar als voorzitter. Vanuit Stella Maris ben ik tevens afgevaardigde in de GMR van LVO. 
 
 
In de ruim 7 jaar dat ik bij Stella Maris betrokken ben heeft de 
school, het team, de leerlingen én wij als ouders op het vlak van 
onderwijs en alles wat daarmee samenhangt behoorlijk wat hectiek 
doorgemaakt. Ik heb Stella Maris van een vooraanstaande, in de 
regio hoog aangeschreven school, zien veranderen en verworden 
tot een school die weer opnieuw haar positie in de regio moet 
neerzetten. De MR kan en moet m.i. hier een belangrijke rol in 
vervullen.  
 
 
Vanuit mijn betrokkenheid van de afgelopen jaren, mijn kennis van de organisatie en haar 
speelveld en vanuit het grote belang dat ik hecht aan optimale communicatie zowel intern als 
naar alle spelers extern denk ik namens de ouders een goeie kandidaat te zijn om Stella Maris 
mede vanuit de MR weer naar een hoger plan te brengen. Medezeggenschap binnen SMC is 
van belang voor goed onderwijs en uw en mijn kinderen. Ook voor de komende generatie is 
het van belang om een volwaardige brede scholengemeenschap in de regio te behouden en 
te continueren. Graag wil ik mij daar namens de ouders mede voor inzetten. 
 
 
Johan Molling 
 
Mijn naam is Johan Molling, van beroep docent op Zuyd Hogeschool (laboratorium techniek) 
en Jongerencoach. Samen met mijn vrouw Olga en drie kinderen woon ik in Bunde. Ivar zit op 
3 HAVO, Senna zit op 2 VMBO-TL, Jurre zit in groep 7 van de basisschool. Wat betreft 
onderwijs heb ik vanuit mijn eigen ervaringen als professional een persoonlijke overtuiging 
ontwikkeld. Prestaties en succes ontstaan wanneer jongeren de urgentie hiervan inzien én 
wanneer ze zich ontwikkelen als persoon. Hierin staat levensgeluk op de eerste plaats, de rest 
volgt dan vanzelf. Een school dient altijd te opereren vanuit deze overtuiging en hiervoor de 
infrastructuur aan te bieden.  
 
Binnen de faculteit waar ik werk ben ik voorzitter van de medezeggenschapsraad. Ieder 
persoon heeft een persoonlijke overtuiging, heeft een persoonlijk belang en dient ook vaak het 
belang van anderen. Medezeggenschap wordt interessant wanneer er verbanden ontstaan 
tussen deze belangen en mensen vanuit verschillende posities samen een organisatie 
versterken. Voor het belang van mijn eigen kinderen stel ik mijzelf niet kandidaat. Wel voor 
een tijdelijke bijdrage aan een sterker Stella Maris en het uiteindelijke belang van alle 
leerlingen.  Mijn stijl is informeel en direct. Collega’s omschrijven mij als zeer kritisch, collegiaal 
en oprecht. 
 
Ik zie uit naar een plek in de MR, maar aan u is de keus! 
 
Vriendelijke groet, 
 
Dr. Ing. Johan Molling 



Leerlinggeleding 
 
 
Ik ben Beertje Palm, ik zit op 3 gymnasium en ik ben 15 jaar oud. Ik heb 
me voor de MR opgeven, omdat ik denk dat ik een goede kandidaat hiervoor 
ben, omdat ik ook al in de leerlingenraad zit. Ik vind het heel interessant wat 
er allemaal wordt besloten over het Stella Maris College. Ik vind het ook 
belangrijk dat mijn mening en de mening van andere leerlingen op deze 
school gehoord wordt en dat ernaar geluisterd wordt. 
 
 
 
 
 
 
Mijn naam is Merijn Sluijsmans en ik ben een enthousiaste leerling uit  
5 vwo. Op dit moment ben ik lid van de leerlingenraad, Stichting Juupu en 
supervisor bij het boekenfonds. In de afgelopen jaren heb ik, naast regulier 
onderwijs, veel extra activiteiten ondernomen op school. Ik was actief bij de 
open dagen, studiedagen en de Benoemingsadviescommissie voor de 
nieuwe schoolleiding van komend schooljaar. Ook was ik leerling van de 
pilotgroep van het GPL-systeem. Hierdoor heb ik de school en het 
onderwijssysteem goed leren kennen. Al deze nevenfuncties doe ik met heel 
veel plezier en om van meerwaarde te zijn voor de school, leerlingen en 
docenten. 
 
Ik stel me heel graag verkiesbaar voor de medezeggenschapsraad. Waarom? Ik vind dat de 
school er voor de leerlingen moet zijn, dat wij recht hebben op goed onderwijs en dat de school 
ons goede faciliteiten moet bieden, zodat wij kunnen groeien als leerling en als mens. De 
schoolperiode moet gewoon een heel fijne tijd zijn voor iedere leerling. Om dat nog beter te 
bereiken, wil ik mijn steentje bijdragen en me sterk maken voor jou in de MR. Kan ik op je 
rekenen? Dank je wel alvast voor jouw stem op mij! 
 
 
 
 
Ik ben Meaghan Pebbles van Steen, ik ben 16 jaar en ik zit nu in  
5 vwo. Vanaf mijn eerste leerjaar op het Stella Maris College interesseer 
ik mij al in vakoverstijgende activiteiten om de kwaliteit van het onderwijs 
te verbeteren. Toentertijd ben ik begonnen bij de leerlingenraad en op het 
moment ben ik voorzitter van de leerlingenraad. De 
medezeggenschapsraad lijkt mij een goede, nieuwe stap. In het afgelopen 
jaar zijn er veel dingen naar voren gekomen, waarbij ik denk dat de school 
andere keuzes had kunnen maken, vooral op het gebied van het welzijn 
van de leerlingen. Er is nog genoeg ruimte voor verbetering en hier hoop 
ik aan bij te kunnen dragen.  
 
Ik debateer mee bij StellaDebate en ik zit ook bij stichting JuuPu.  
Daar zet ik me in voor verborgen armoede in Meerssen. Mede door al deze extra activiteiten 
heb ik veel contact met mijn medestudenten en krijg ik een goed beeld van de actuele 
problemen die er spelen onder de leerlingen. Daarom denk ik dat ik een geschikte kandidaat 
ben voor de medezeggenschapsraad. Hopelijk kan ik op jouw stem rekenen.  
 
 



Mijn naam is Noor Kostons. Ik ben een betrokken leerling uit  
4 vwo. Zo zit ik bij StellaDebate en stel ik mij graag beschikbaar op 
info- en studiedagen of voor commissies. Ook heb ik het afgelopen 
jaar al deel uitgemaakt van de MR. In dit jaar heb ik cursussen gevolgd 
en ervaring opgedaan. Het zou een eer zijn deze ervaring te mogen 
blijven gebruiken en de kans te krijgen nog meer nieuwe dingen te 
leren. Afgelopen jaar hebben we gezorgd  voor gunstigere 
proefwerkweekdata, een prettiger verloop van de online lessen en nog 
veel meer… Toen ik zelf nieuw als leerling in de MR kwam, was het 
fijn er iemand bij te hebben die er al langer ervaring mee had. Komend 
jaar zou ik graag zelf die persoon zijn voor de nieuwe L-MR leden.   
 
In mijn vrije tijd ben ik actief als staflid bij de scouting, speel ik gitaar, lees ik graag en ben ik 
muziekliefhebber. Ik stel mij herkiesbaar voor de MR, omdat ik er het afgelopen jaar een hele 
leuke productieve tijd heb beleefd en er graag aan wil blijven werken onze school te verbeteren 
en te zorgen voor een prettig verloop van zaken voor iedereen. In de klas word ik vaak gezien 
als ‘diegene die dat wel weet’ of ‘diegene die dat wel regelt’, zowel door mijn medeleerlingen 
als docenten, ook al voor mijn tijd als MR-lid. Dus toen dacht ik: waarom niet ‘diegene’ zijn 
voor de hele school? De MR is en blijft daarvoor natuurlijk de perfecte plek en die zou ik graag 
willen blijven benutten.  Ik hoop op jullie stem te kunnen rekenen! Stem je voor ervaring? Stem 
dan op mij! 
 
 
Ik ben Ties Kort, ben 15 jaar oud en zit in 5 vwo met een N & T profiel. 
Ik woon in het mooie Geulle, voetbal en game graag en doe 
hovenierswerk. Vanuit mijn nieuwsgierigheid en betrokkenheid heb ik 
mij aangemeld voor de MR. 
 
Als lid van de Medezeggenschapsraad ga ik mij richten op drie 
speerpunten: transparantie, duidelijkheid en activiteit. Er is het laatste 
jaar veel verbeterd, maar er is zeker ruimte voor meer. Als MR-lid zal 
ik mij inzetten om deze ruimte te benutten. Dit ga ik doen door te 
luisteren naar en te leren van de inzichten van mijn medeleerlingen. 
Het lijkt mij een uitdaging om mee te doen als klankbord voor een beter 
en sterker Stella Maris College. 
 
 
 
Mijn naam is Thijmen van Wageningen en ik zit in gymnasium 3. Ik 
sport veel, speel gitaar en ik doe graag met m’n vrienden leuke dingen. 
Dit jaar heb ik me aangemeld voor de medezeggenschapsraad, omdat 
ik denk dat ik een goede inbreng kan hebben uit het perspectief van de 
leerlingen. Hiermee wil ik zorgen dat iedereen z’n tijd op het Stella Maris 
College zo prettig mogelijk meemaakt. Al helemaal in deze lockdown- 
en coronatijd. Daar wil ik me graag voor inzetten. 
 
 


