
Beste  ouders/verzorgers, 

Mijn naam is Iren Mahmedova  en ben 44 jaar. Ik 

woon in het mooie dorp Delfgauw en heb een lieve 

man en zoon. Na het afronden van mijn studie 

Bachelor aan Het Koninklijk Conservatorium Den 

Haag, ben ik aan de slag gegaan als gitaardocent en 

solist. De kinderen staan op nummer een bij mij. 

Samen met de pedagogisch medewerkers en 

vrijwilligers verzorg ik de overblijf van uw 

kind(eren). Mijn belangrijkste doel is om uw 

kinderen tijdens de middagpauze een huiselijke, 

gezellige en leuke plek te bieden als ze niet thuis 

kunnen eten. Dat is best een uitdaging, omdat het 

maar een uurtje is waarin gegeten en gespeeld 

wordt. Ook voor dit jaar hebben wij weer plannen 

om het nog leuker en beter te maken: voor 

kinderen, ouders en de teamleden van school en TSO. Ons streven is dat de TSO niet alleen goed 

geregeld is maar ook erg leuk, passend en afwisselend. Ik werk al een aantal jaren in de kinderopvang 

ik doe dit met creativiteit, geduld, enthousiasme, inzet en veel plezier. Ik vind het mooi om de 

ontwikkeling en de nieuwsgierigheid van de kinderen te zien. Ik hoop daarom ook, dat ik iets kan 

toevoegen aan de ontwikkeling, nieuwsgierigheid en ontdekking van uw kind. Ik vind het belangrijk 

dat zowel leerlingen, ouders als TSO teamleden zich prettig voelen op school, vanuit die basis kan het 

echte leren pas plaatsvinden. Mijn visie is dat iedereen over talenten beschikt en dat we er naar 

streven dat iedereen het beste uit zichzelf haalt. Ik hecht waarde aan het gezamenlijke werken aan 

de verbetering van de schoolorganisatie, daarbij is betrokkenheid en goede communicatie met zowel 

leerlingen, ouder als TSO teamleden van groot belang. De basisschooltijd moet voor alle kinderen 

een periode zijn, waar ze later met veel plezier aan terug denken en waarbij ze de juiste bagage 

verzamelen voor hun toekomst.  

 


