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Nieuwe directeur benoemd 

Bericht van onze bestuurder Jeroen Zeeuwen: 

 

Beste ouders/verzorgers,  

  

Met groot genoegen laat ik weten dat Charlotte de Meester is benoemd als nieuwe directeur van De Bunders. Zij volgt 

per 1 maart 2021  Gerard Molenkamp op.  

Op basis van een zorgvuldige procedure is de benoemingsadviescommissie unaniem tot deze voordracht 

gekomen. Het bestuurlijk besluit is met instemming van de MR van De Bunders tot stand gekomen en door 

mij bekrachtigd.  

Charlotte  is geen onbekende binnen onze stichting. Zij is sinds 2008 bij ons in dienst en heeft verschillende rollen binnen 

de Stichting BOOM vervuld. Zij stelt zich kort aan u voor:   

 

Vol enthousiasme mag ik mezelf voorstellen als nieuwe schoolleider op basisschool 
De Bunders!  
Mijn naam is Charlotte de Meester, 35 jaar oud en woon samen met mijn vriend en 
twee dochters in Oisterwijk.   
De afgelopen 12 jaar ben ik werkzaam geweest op basisschool De Molenhoek.   
Naast het lesgeven heb ik me altijd al geïnteresseerd in het bredere aspect van het 

onderwijs. Hierin ben ik me dan ook verder gaan ontwikkelen. 

In eerste instantie als bouwcoördinator en lid van het managementteam, maar de 

laatste periode vooral als locatieleider. Vanuit deze functie werd het tijd voor een 

nieuwe uitdaging.  

Ik ben dan ook zeer verheugd dat ik, met ingang van 1 maart 2021, Gerard mag opvolgen op basisschool  

De Bunders en onderdeel mag zijn van een school waar het kind centraal staat, welbevinden en 

betrokkenheid prioriteit is en waar onderwijs een beleving is! 

Ik kijk er naar uit u te ontmoeten! 

Met vriendelijke groet, 
Charlotte de Meester. 
 

Vanaf 1 maart zal Gerard de tijd nemen om zijn werkzaamheden over te dragen aan Charlotte. Daarnaast zal hij een 

ondersteunende rol vervullen in het proces waarin Den Akker en De Molenhoek een fusie aan het voorbereiden zijn. 

Natuurlijk kijken we samen met Gerard en het team naar een mooie en passende manier om zijn afscheid van De 

Bunders vorm te geven. Net zoals ook samen met Charlotte gekeken zal worden, hoe er in de Pannenschuur afscheid 

genomen kan worden. En dat alles met in achtneming van de dan geldende Corona-maatregelen.   

We hebben nog even voordat het zover is, maar wil ik hier al vast graag mijn grote dank uitspreken voor wat Gerard voor 

Stichting BOOM en in het bijzonder De Bunders heeft betekend. En tot slot wil ik Charlotte heel veel plezier en succes 

wensen met deze mooie stap binnen onze Stichting BOOM.  

Met vriendelijke groet,   

Jeroen Zeeuwen   

Bestuurder Stg. BOOM . 


