
Wisseling van de wacht per 1 augustus 2021 

Gerie Oonk zal per 1 augustus aanstaande vertrekken als coördinator en voorzitter van de CvA van 

Plein Midden Twente. Gerie heeft een benoeming aanvaard bij het Samenwerkingsverband IJssel-

Berkel. Ook Harry Hartendorp beëindigt zijn werkzaamheden in verband met het bereiken van de  

pensioengerechtigde leeftijd. 

 

Mw. Kristel Schellings zal de werkzaamheden van Gerie en Harry gaan overnemen en ze stelt zich 

hieronder voor. We wensen Kristel alle succes toe. 

 

Even voorstellen... Kristel Schellings 

Fijn om me via deze nieuwsbrief voor de zomer al even aan jullie voor te 

stellen! Ik ben Kristel Schellings, 49 jaar en ik woon in Boekelo met drie 

pubers. Deze zomer ga ik het stokje overnemen van Harry Hartendorp en 

Gerie Oonk. Zij hebben in de afgelopen jaren een hele goede basis gelegd voor 

de zorgstructuur binnen PMT. Ik ga graag aan de slag met het verder inrichten 

en organiseren van de zorg op de scholen en IKC’s uit het PMT gebied.  

De school of het IKC is in mijn ogen een mooie vanzelfsprekende plek waar 

kleine en grote vragen rond kinderen en gezinnen opgepakt worden. 

Natuurlijk in eerste instantie om je als kind te kunnen blijven ontwikkelen en 

te leren. Maar dat staat niet los van hoe een kind zich in brede zin ontwikkelt 

ook buiten school. Daarnaast vind ik de directe verbinding met de gezinnen 

heel belangrijk en ook logisch. Samen draag je er zorg voor dat het goed gaat met de kinderen. Als 

ouder heb ik zelf ook steeds ervaren hoe belangrijk het is af te kunnen stemmen met school als er 

wat speelt met de kinderen of thuis. 

De overstap naar PMT ga ik maken na 14 jaar gemeente Hengelo. Hier heb ik als beleidsadviseur 

altijd met veel plezier op het snijvlak van onderwijs en zorg gewerkt. Er is veel langsgekomen de 

afgelopen jaren: brede school, VVE, IKC, transitie jeugdzorg, transformatie van de jeugdzorg, 

regionale inkoop van jeugdhulp... Samen met het onderwijs heb ik de laatste jaren vorm gegeven aan 

de werkwijze van de School Zorg Ondersteuners op de Hengelose scholen en IKC’s. En in het laatste 

jaar is voor het sbo, so, praktijkonderwijs en vso het project Jeugd Hulp Team op school gaan 

draaien. Het interprofessioneel werken in scholen en IKC’s zie ik voor me als toekomstbeeld en op dit 

moment zijn we daar samen naar toe aan het werken.  

Qua achtergrond breng ik een opleiding pedagogiek en de verkorte pabo mee. En tussentijds heb ik 

nog gewerkt Expertis Onderwijsadviseurs, in de Veenstreek gericht op het voorkomen van 

onderwijsachterstanden en in het welzijnswerk in Enschede. 

Ik denk aan de ene kant door de vertrouwdheid in het PMT gebied en met het thema onderwijs-zorg 

gemakkelijk in te kunnen voegen in de zomer. Toch wil ik aan de andere kant ook nieuwsgierig blijven 

en me laten verrassen door wat er in de PMT scholen en IKC’s speelt. Ik wens jullie een mooie zomer 

toe en hoop dat we elkaar gauw weten te vinden na de vakantie! 

Kristel Schellings, k.schellings@pleinmiddentwente.nl  
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