Bestuursleden LTN per ALV 2019
Gert Rijlaarsdam; april 2017 lid; voorzitter per 2018: WODN
Hanneke Gerits: april 2016 lid: havo/vwo; per 2018: secretaris; contentmanager
Paul Stolwijk: april 2019 lid en penningmeester: havo/vwo
Mariska Bruinink: april 2017 lid: vmbo
Kees de Glopper: april 2018 lid: hoger onderwijs
Ine de Mulder: april 2019 lid: communicatie, havo/vwo
Rudie Verbunt: april 2019 tot dec 2019 lid: professionalisering
Clary Ravesloot: april 2018 lid: redacteur LTM
Aftredend per ALV 2020
Mariska Bruinink, blijft beschikbaar voor werkgroep examens, vmbo
Hanneke Gerits
Gert Rijlaarsdam
Kandidaat-bestuursleden per ALV 2020:
Anna van Strien – docent en vakdidacticus Nederlands
Sinds 2005 ben ik werkzaam in het VO als docent en vakexpert Nederlands. Ik gaf en geef les in havo, vwo
en gymnasium en vervulde de rol van sectievoorzitter en onderwijsontwikkelaar op een drietal scholen.
Vanaf 2016 ben ik verbonden aan respectievelijk Fontys en de Hogeschool van Amsterdam als
vakdidacticus en lerarenopleider Nederlands. Omdat ik sterk geloof in het belang van de hybride docent en
opleider, combineer ik momenteel een baan in het VO met mijn werkzaamheden aan de lerarenopleiding
en verzorging ik regelmatig nascholingen op het gebied van (creatief) schrijfonderwijs. Ik vind het heel
zinvol om in mijn werk het contact tussen docenten Nederlands in elke fase van hun loopbaan te
stimuleren en te professionaliseren. Ik verheug dan ook op mijn nieuwe rol bij Levende Talen!
Rinke Klouwen - docent Nederlands
Mijn naam is Rinke Klouwen. Ik ben 45 jaar oud en sta nu zo’n 14 jaar voor de klas. Eerst werkte ik in Gouda
op de GSG Leo Vroman en nu werk ik alweer een aantal jaar op het Openbaar Lyceum Zeist. Hier geef ik les
aan de bovenbouw havo en vwo. In de les ben ik steeds op zoek naar de koppeling van de lesstof en de
actualiteit. De afgelopen jaren ben ik actief bezig geweest met leesvaardigheid (toetsing), schrijfvaardigheid
en sinds kort spreekvaardigheid.
Robert CHamalaun - docent Nederlands
Robert Chamalaun is sinds 2004 werkzaam als docent Nederlands in het voortgezet onderwijs (havo/vwo).
Sindsdien is hij onder andere betrokken geweest bij een digitale methode schrijfvaardigheid (TiO schrijven)
en de Diagnostische Tussentijdse Toets van CITO. Sinds 2015 geeft hij nog drie dagen les en werkt hij,
dankzij een NWO Promotiebeurs voor Leraren, aan een proefschrift over werkwoordspelling. In zijn
onderzoek richt hij zich op de relatie tussen grammatica en spelling. Robert publiceert regelmatig over zijn
onderzoek in (inter)nationale wetenschappelijke tijdschriften, maar ook in Levende Talen Magazine, en

geeft lezingen/workshops (bijvoorbeeld op HSN, Drongo, LSD levende talen, Anela/AVT Grote Taaldag).
Daarnaast levert Robert bijdragen aan Neerlandistiek.nl.
Aspirant-bestuurslid
Mark-Jan Zwart - docent Nederlands en geschiedenis, vmbo

Mijn naam is Mark-Jan Zwart. Inmiddels geef ik dertien jaar les met een bevoegdheid voor Geschiedenis en
sinds 2019 ook voor Nederlands. Ik heb ervaring op alle niveaus van het middelbare onderwijs:
praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo. Mijn werkwijze wordt gekenmerkt door duidelijkheid, structuur en
een open sfeer. Tijdens mijn opleiding voor docent Nederlands vielen de artikelen uit Levende Talen
Magazine en Tijdschrift op vanwege de inspirerende inhoud. Ik wil mij graag inzetten voor
onderwijsverbetering in het vmbo en voor de implementatie van inzichten die onderzoek heeft opgeleverd.
Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan SALEVO, observerende didactiek in het schrijfonderwijs en
leesbevordering. Omdat ook mijn tijd schaars is, wil ik eerst onderzoeken of LTN en ik elkaar kunnen
versterken. Daarom heb ik voorgesteld om voorlopig als aspirant-lid toe te treden.
Voorstel Bestuur 2020
Rol/taak

Sector

Paul Stolwijk

Penningmeester

havo/vwo

Xandra de Bode

Portefeuille mbo

mbo

Ine de Mulder

Communicatie, examens

havo/vwo,

Kees de Glopper

Portefeuille hoger onderwijs

wo

Clary Ravesloot

Redactie LTM

lerarenopleidingen wo

Anna van Strien

Portefeuille professionalisering

havo/vwo

Robert Chamalaun

Website, ledenwerving

havo/vwo

Examens

havo/vwo

Vmbo panel, examens

vmbo

Rinke Klouwen
Aspirant-bestuurslid
Mark-Jan Zwart

Het nummer bij de Kamer van Koophandel van de Sectie Nederlands van de Vereniging van Leraren in
Levende Talen is 33301943.

