
Hallo allemaal, 

Gaarne willen wij ons, het Ouderplatform, aan jullie voorstellen. In de schoolgids zijn wij 

op de volgende manier aan jullie kenbaar gemaakt: 

“Het Ouderplatform stelt zich ten doel de belangen van school, leerlingen en ouders, 

vanuit het perspectief van betrokkenheid, zo goed mogelijk te dienen. Het Ouderplatform 

is een klankbordgroep die een afspiegeling is van de leerlingen in diverse hoedanigheden, 

leeftijdsgroepen en verschillende niveaus. Het platform wordt door de schoolleiding 

betrokken bij nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs en kan worden geraadpleegd over 

de kwaliteit van het onderwijs. Het Ouderplatform zet zich in om suggesties ter 

verbetering uit te werken en thema’s te behandelen” 

Hiermee wordt de essentie van het Ouderplatform uitstekend weergegeven. Als 

Ouderplatform werken wij actief mee aan het verbeteren van de kwaliteit van het 

onderwijs vanuit de positie van de ouders. Jullie mening en suggesties hierbij zijn van 

harte welkom en kunnen worden opgestuurd naar het algemene emailadres van het 

Ouderplatform (ouderplatform.dl@singelland.nl). 

Vanwege het vertrek van een van de leden van het Ouderplatform zijn wij op zoek naar 

versterking van het Ouderplatform. Mocht u interesse hebben in deelname in het 

Ouderplatform, dan kunt u dit aangeven via: ouderplatform.dl@singelland.nl. 

 

Jan Roelsma, voorzitter Ouderplatform 

Hallo, mijn naam is Jan Roelsma. Ik ben de vader van Hugo 

(Havo5, DL) Oscar (VWO3, DL) en Vivian (VWO3 Liudger). 

Middels mijn inzet voor het Ouderplatform hoop ik een positieve 

bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs van het 

Drachtster Lyceum. Het motto “Kwaliteit in Ontwikkeling” zie ik 

graag in de praktijk uitgevoerd. Vanuit het Ouderplatform draag 

ik, samen met de andere ouders in het Ouderplatform, hier 

graag ons steentje aan bij. In het dagelijks leven ben ik 

coördinator waterkwaliteit bij Wetterskip Fryslân.  

 

 

Renate Westerink 

Ik ben Renate Westerink, moeder van Douwe Boersma die dit 

jaar in 6 VWO zit. We hebben nog twee kinderen, Jildou die twee 

jaar geleden haar VWO- diploma gehaald heeft op het Drachtster 

Lyceum en Thomas die in 4TL zit op het VHS. Samen met man 

Arjen Dirk en Douwe en Thomas woon ik in Drachten. Ik werk als 

zelfstandige adviseur en manager in de zorg. Onze kinderen 

hebben zelf voor deze school gekozen. Zowel Jildou als Douwe 

waren naar aanleiding van de open dagen enthousiast over het 

Drachtster Lyceum. Ze voelden zich op het Drachtster welkom en 

de sfeer in de school sprak hen aan. Ook hadden zij goede 

verhalen gehoord van bekenden over het Drachtster Lyceum. Ik 
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word blij van de persoonlijke betrokkenheid van docenten en leiding van de school. De 

teamleiders kennen de leerlingen goed en denken actief mee wanneer ze niet helemaal 

goed in hun vel zitten of hun schoolprestaties minder zijn dan verwacht. 

 

Jeroen Prins 

Mijn naam is Sjoerd Prins, vader van Sylke (4VWO), Jelte (2VWO) en 

Ytzen (groep 7 van de basisschool). Dit jaar neem ik voor het derde 

jaar deel aan het Ouderplatform en sla met mijn deelname een brug 

naar de Locatieraad waar ik nu ook ruim 3 jaar zitting in heb. In het 

dagelijks leven run ik samen met mijn echtgenote een 

huisartsenpraktijk aan huis in het dorp Drogeham. Met deze 

achtergrond wil ik graag bijdragen aan ‘een gezonde school’. Tevens 

wil ik als ouder bijdragen aan een zo optimaal mogelijk klimaat waarin 

leerlingen kunnen werken aan hun persoonlijke en intellectuele 

ontwikkeling. Onze stem als ouders kunnen laten horen en van belang 

laten zijn vind ik erg belangrijk. 

 

Bieuwe Couperus 

Hallo, mijn naam is Bieuwe Couperus, vader van Emma (5VWO) 

en Tom (RUG). Dit is mijn vierde jaar in het Ouderplatform. Ik 

denk als ouder graag mee over verschillende beleidszaken en 

ontwikkelingen op school. Vooral als die uiteindelijk mogen leiden 

tot nog beter onderwijs en een omgeving die nog prettiger aansluit 

bij de beleving van de leerlingen. In het dagelijks leven ben ik 

beleidsadviseur waterveiligheid bij Wetterskip Fryslân. In die rol 

ben ik veel bezig met integraliteit en verbinding leggen tussen 

verschillende disciplines. 

 

 

Anko Postma 

Mijn naam is Anko Postma. Ik ben de vader van Jens die 

afgelopen zomer zijn VWO heeft afgerond op het Drachtster 

Lyceum, en Pepijn die nu in de examenklas HAVO 5 zit, ook op 

Singelland. Daarnaast heb ik een dochter, Sterre. Zij zit in groep 

8 van de basisschool. Zij wil volgend jaar ook graag naar het DL. 

Ik ben nu een aantal jaren betrokken bij het ouderplatform. Ik 

was 15 jaar zelfstandig ondernemer, trainer en loopbaancoach. 

Die ervaring kan ik goed inzetten binnen het platform. Sinds 2017 

ben ik wethouder van de gemeente Opsterland. Ik vind het goed 

dat binnen het ouderplatform nagedacht wordt over allerlei 

onderwerpen die de school en vooral onze kinderen aangaan. 

Zoals communicatie, veiligheid in de klas en op school, contact tussen ouders, docenten 

en andere medewerkers op school, het pesten, ICT, social media en nog veel meer 

beleidszaken. Als betrokken ouder vind ik het belangrijk om daar een mening over te 

vormen, uit te wisselen en te adviseren. In de hoop dat de school er nog mooier en beter 



van wordt. Dat doen we voor onze kinderen en de volgende generaties. Daar lever ik 

graag een bijdrage aan. 

 

Ton Ostendorf 

Mijn naam is Ton Ostendorf. Sedert 2 jaar neem ik deel aan het 

Ouderplatform van het Drachtster Lyceum. Ik ben hierin niet 

rechtstreeks gekozen maar toegetreden als lid namens de 

oudergeleding van de overkoepelende Medezeggenschapsraad (MR) 

van Singelland. Dit om beter op de hoogte te zijn van de dagelijks 

problematiek op het Drachtster Lyceum en beter de ouders te 

kunnen vertegenwoordigen in de MR.  

Mijn oudste zoon Pauke is in 2019 geslaagd voor het VMBO-TL. Hij 

heeft op het VHS gezeten. Mijn jongste zoon Siep zit nu in de 5e klas 

van de HAVO, Drachtster Lyceum. 

Ik werk als zelfstandig medisch adviseur voor diverse 

opdrachtgevers. Ben geregistreerd als verzekeringsarts. Ik heb jarenlang gewerkt als 

bedrijfsarts in het onderwijs en daarom zowel beroepsmatig als persoonlijk (twee 

puberzonen) geinteresseerd in de ontwikkelingen in het onderwijs.  

 

 

 

 

 


