
 

 
 
Bussum, 19-09-2018 
 
Voorstellen nieuw personeel 
 
Fransz van Diemen 
Beste ouders/verzorgers. 

Als nieuwe leerkracht op De Indon, wil ik mij graag aan u voorstellen. 

Ik ben Fransz van Diemen 51 jaar en woon in Almere. Ik ben getrouwd met Saskia die ook werkzaam is 
in het onderwijs als secretarieel medewerker op een Brede School. Ik heb twee kinderen, (zonen) die 
respectievelijk 18 en 23 jaar zijn. Voordat ik het onderwijs inging heb ik lang gewerkt bij een media 
adviesbureau in Zandvoort. Dit heb ik met veel plezier gedaan. Dit bedrijf verzorgt reclame ruimte in 
vak-titels en ik was daar verantwoordelijk voor de after-sales. Omdat ik heb gemerkt dat het omgaan 
met kinderen mij erg aantrok -ik ben 10 jaar lang pupillentrainer bij AS80 geweest- ben ik naast mijn 
baan als manager, aan de PABO gaan studeren, en na 5 jaar (1 jaar studievertraging)  ben ik 
afgestudeerd. In mijn vrije tijd voetbal ik. Dit doe ik in Amsterdam bij FIT Watergraafsmeer. Hier 
fungeer ik ook regelmatig als scheidsrechter. Naast het voetballen ben ik geïnteresseerd in de 
plaatselijke politiek in Almere.  

De eerste weken ben ik door leerlingen, ouders en mijn collega’s  erg hartelijk ontvangen. Mijn dank 
daarvoor. Mocht u verder nog vragen hebben, kunt mij altijd aanspreken. 

Warme groet. Fransz van Diemen 

  

Lisa Baas 
Mijn naam is Lisa Baas. Ik ben 24 jaar oud en woon in Hilversum. Ik hou van sporten, reizen, lekker 
eten en lezen. Vorig jaar ben ik afgestudeerd voor mijn PABO diploma  aan de Marnix Academie. 
Afgelopen jaar heb ik lesgegeven op verschillende basisscholen in Hilversum en heb ik een paar 
maanden vrijwilligerswerk gedaan in Vietnam. Ik heb daar Engels les gegeven en gewerkt in een 
opvanghuis voor gehandicapte kinderen.  Sinds dit schooljaar ben ik werkzaam op de Indon in MB2. Ik 
ben met veel plezier gestart op de Indon en kijk uit naar de rest van het schooljaar! 
  
 
 
 
 



 

 
 
Jenny van Kampen 
Even voorstellen: Mijn naam is Jenny van Kampen – Schouten. Ik woon al jaren met mijn man, drie kids 
Thomas, Sebastiaan en Larissa, en onze honden Fifi en Victor in Bussum. Hier en daar op de Indon zie 
ik bekende gezichten voorbij komen; van de scouting, judo of vorige scholen. Ik ben dit jaar gestart als 
leerkracht van BB2. Ik heb het goed naar mijn zin! Fijne collega’s, betrokken ouders en wat een leuke 
kinderen! Ik ken Stichting Elan van de tijd die ik gewerkt heb bij de Klimop en als voorzitter van 
ouderraad Elan Breeduit. 
Naast het werken ga ik graag op pad met de honden; strandje bij Blaricum, Spanderbos, de hei. Lekker 
kokkerellen of zoals afgelopen weekend naar Bussum Cultureel. Verder lees ik heel erg graag. En 
verdiep ik me nog steeds graag in de werking van de hersenen in relatie tot gedrag.   
  
Ik vind het contact tussen ouders en leerkracht erg belangrijk en probeer ook waar mogelijk dit op te 
zoeken. Schroom ook niet als ouder om contact op te nemen. Als de kinderen het fijn hebben, zich 
gezien en gehoord voelen, gaat het leren al een stuk makkelijker. En dat is natuurlijk mijn doel: aan het 
eind van het schooljaar blije kinderen die het nodige geleerd hebben en weer een stap in hun 
toekomst verder gezet hebben. 
 
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ziekmelden 
Mocht het voorkomen dat uw zoon/dochter ziek is, dan kunt u dit uiteraard telefonisch doorgeven. 
Maar met ingang van dit schooljaar is het ook mogelijk om dit via de mail te doen. 
Dit kunt u doen via: ziekmelden@indon.nl 
 
AVG; privacy wetgeving 
Om er voor te zorgen dat we ieder jaar de juiste gegevens van u hebben, willen we u vragen om de 
brief in de bijlage in te vullen en aan de leerkracht van uw kind te geven. 
Alvast bedankt voor de medewerking. 
 
Verlof 
Dit schooljaar zal i.v.m. zwangerschapsverlof Sharon Paauwe (BB1 en BB2) werkzaam zijn tot aan de 
kerstvakantie. We zijn nog bezig met de invulling van haar taken vanaf die tijd en informeren u zodra 
daar meer over bekend is. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het team van de Indon 
 


