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Ymke-Fleur Derksen | Leerlinggeleding
“er wordt geluisterd naar alle kanten van een verhaal”
Hoi ik ben Ymke-fleur Derksen. Ik zit vanaf 2014 op het Bernard Nieuwentijt College en ik doe dit jaar
examen op vmbo-t. Ik ben geboren in Amsterdam-Noord en ben toen ik één was verhuisd naar
Monnickendam. Daar woon ik met mijn vader, moeder, broertje, een hamster en een aquarium vol
vissen en siergarnalen. Ik ben groot Disney en Engeland fan. Ik luister graag naar Phil Collins, Panic
at the disco, Dodie en Frank Boeijen. Ik vind de deelraad erg belangrijk omdat er zo geluisterd kan
worden naar alle kanten van een verhaal. Ik vind het erg fijn het gevoel te hebben dat ik de school
kan helpen door mijn mening te geven. Daarom waardeer ik mijn plek in de deelraad enorm en vind
ik het jammer dat ik het voor het laatste jaar doe.

Merlijn Derksen | Leerlinggeleding
Hoi ik ben Merlijn Derksen. Ik zit in de deelraad. Ik zit in de 2de klas van het Bernard Nieuwentijt
College. Mijn hobby’s zijn met vrienden spelen en sporten. Ik slaap graag uit en geniet van elke dag
op school. Mijn vrienden vinden me aardig en erg spontaan. Mijn mindere kant is dat ik niet overal
goed over nadenk en dan soms verkeerde keuzes maak. Ik hoop dat jullie mij iets beter kennen na
dit gelezen te hebben.

Monique Julio | Oudergeleding & OR
“inspraak en meedenken is daar een recht en een plicht”
Mijn naam is Monique Julio en ik ben de moeder van een leerling in klas 3B.
In zit in de Deelraad omdat ik het belangrijk vind dat er vanuit de ouders een goede
vertegenwoordiging is. Inspraak en meedenken is daar een recht en een plicht. In deze tijd waarin
veranderingen sneller gaan en alles ook sneller moet met minder middelen, is het van belang om de
kwaliteit van het onderwijs en de aandacht die aan de kinderen kan worden gegeven, zo goed
mogelijk te blijven bewaken.
Naast mijn zitting in de Deelraad (alsmede ook in de Ouderraad) werk ik fulltime als ICT Specialist.
Moge hiermee duidelijk zijn dat ik niet in de Deelraad (en Ouderraad) zit omdat ik “teveel vrije tijd”
heb, maar vanuit overtuiging.
Voor hobbies heb ik weinig tijd maar Netflixen, film- en fotobewerkingen voor eigen gebruik, doe ik
graag.
Nog een paar persoonlijke feiten. Ik ben 55 jaar, getrouwd, heb behalve een zoon in klas 3B ook een
dochter (studerend op de UVA) en twee katten en woon in Purmerend.

Barbara Niemantsverdriet-Visscher | Oudergeleding & secretaris
“bijdrage leveren aan veranderende processen”
Hallo, aangenaam kennis te maken! Ik heb een zoon in 2D, ben getrouwd en roedelleider van 3
katten en 1 hond. Samen met hen woon ik sinds 2001 in Purmerend, nadat ik vanaf mijn 16e
afwisselend in Amsterdam en het buitenland heb gewoond.

Tot de geboorte van onze zoon heb ik als office manager in het bedrijfsleven gewerkt met als
aandachtsgebieden inkoop, ISO certificering en PR. Na een flinke burn-out, ben ik in 2004 als
zelfstandig ondernemer gestart en werk ik nu vanuit huis. Inmiddels ben ik samen met mijn man
eigenaar van twee webshops en dat bevalt me prima!
Tussen de bedrijven door verslind ik boeken, doe ik aan handlettering en bulletjournalling, ben ik een
regelmatige bezoeker van de Ziggo Dome en leg ik behoorlijk wat kilometers af met onze hond.
Ik vind het ontzettend leuk om nauw betrokken te zijn bij het onderwijs van mijn zoon (heb zelfs nog
even overwogen om te starten met de opleiding docent Nederlands) vandaar mijn aanmelding als
deelraadlid. In deze rol hoop ik samen met de andere leden een bijdrage te kunnen leveren aan de
veranderende processen binnen het BNC. De deelraad bestaat uit een leuke, gedreven club mensen.
Door de diversiteit (leerlingen, docenten, ondersteunend personeel en directie), leer ik heel veel over
de diverse disciplines binnen het BNC, wat ik als positief ervaar.

Sandra Spätgens | Personeelsgeleding & GMR
Wilma van Splunder | Personeelsgeleding & voorzitter
“als deelraadslid kan ik andere gesprekken voeren”
Sinds 2013 ben ik werkzaam als theaterdocent op het BNC. In de loop van de jaren heb ik mij
daarnaast ontwikkeld tot cultuurcoördinator, wat ik met heel veel plezier doe. Kunst en cultuur delen
met leerlingen en collega's is een mooie taak. Ik werk ook nog af en toe als zaaldienst bij
voorstellingen bij De Krakeling in Amsterdam, waar ik ook woon met vriend en 2 kinderen.
Voor mij is de deelraad een manier om betrokken te zijn bij wat er op school speelt, om gesprekken
te voeren en om verbinding te maken. Verbinding met leerlingen, ouders, het team en het bevoegd
gezag. Ik geloof sterk in teamwork en in ontwikkelingen waar je allemaal verantwoordelijk voor bent
en je steentje aan kan bijdragen. Als deelraadslid kan ik andere gesprekken voeren dan alleen als
theaterdocent en cultuurcoördinator. Deelraadslid zijn heeft voor mij daarom zeker een toegevoegde
waarde aan mijn werkzaamheden op het BNC.

Jaap Tol | Personeelsgeleding
“als een vis in het water”
Ik ben docent Engels en Muziek op het BNC. Daarbij ben ik mentor van 2 havoklassen, havodecaan,
lid van de PR werkgroep, mede-voorzitter van de Leerlingenraad en één van BNC’s
Onderwijsontwikkelaars. Terugkijkend op mijn beslissing om het onderwijs in te gaan, genomen op
mijn 48e, kan ik zeggen dat ik ontzettend blij ben dat ik voor mijn derde 15-jaars-carrière deze
richting heb gekozen. Ik ben lid van de deelraad omdat ik mij nauw betrokken voel bij deze school en
haar leerlingen. Ik voel mij hier als een vis in het water.

Louise Zeeman | Personeelsgeleding & GMR
“een leuke en interessante manier om met ouders en leerlingen in gesprek te gaan”
Sinds het schooljaar 2013/2014 ben ik onderdeel van het zorgteam van het BNC. Ik ben gestart als
leerlingbegeleider en sinds november 2017 ben ik zorgcoördinator. Als zorgcoördinator ben ik
aanspreekpunt voor ouders, leerlingen, collega’s en externen als het gaat om de koppeling tussen
onderwijs en ondersteuning.
In 2016 ben ik gestart als lid van de deelraad. Ik vind het belangrijk dat in de personeelsgeleding van
de deelraad, naast het onderwijzend personeel, ook het onderwijs ondersteunend personeel
vertegenwoordigd is. Op deze manier worden de belangen van alle collega’s behartigd. De deelraad
is een leuke en interessante manier om met ouders en leerlingen in gesprek te gaan over onderwijs
en alles wat erbij komt kijken. Samen kom je dan tot een goed plan of interessante evaluaties van
huidig beleid.
Ik heb een speciale band met het BNC, omdat ik hier zelf de havo/vwo onderbouw heb doorlopen. Ik
had destijds niet verwacht dat ik ooit zelf op deze school zou gaan werken. Gelukkig was ik een brave
leerling!

