
EVEN VOORSTELLEN 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Met trots mag ik mezelf voorstellen als de nieuwe directeur van CBS De 

Wynroas van PCBO Dantumadiel. Mijn naam is Edwin Steringa en ik ben 

ontzettend blij dat ik met ingang van 1 maart 2022 Theo Wildeboer mag 

opvolgen. 

Ik ben 48 jaar en woon in Heerenveen samen met mijn vrouw en twee 

kinderen. Mijn vrouw is groepsleerkracht bij PCBS De Librije in Gorredijk. 

Ik heb bijna 15 jaar ervaring in het onderwijs op verschillende scholen. 

Onder meer EA Borgerschool Joure, Friese Poort Drachten & 

Leeuwarden, CSE Zwolle en CSG Liudger. Daarnaast ben ik Bondscoach 

Jong Oranje van de Judo Bond Nederland (JBN) geweest en heb ik een 

eigen onderneming in de sport.  

Lang is mijn passie uitgegaan naar de judosport, waar ik vijfde-dan houder in ben. Dit heeft 

te maken met mijn eigen succesvolle topsportcarrière als judoka. De laatste vijf jaar van mijn 

topsportcarrière heb ik getraind met mijn maatje Dennis v/d Geest in het judo mekka Ken-

am-ju te Haarlem van Cor v/d Geest. Mijn mooiste overwinningen zijn de verschillende 

Nederlandse titels, de Universiade en het Europees teamkampioenschap. 

Ik ben ontzettend blij dat ik vanuit mijn expertise en ervaring, samen met het team, verder 

mag werken aan de plannen voor De Wynroas. Met het team verder bouwen aan een 

school, waar in een prettige en veilige sfeer talenten worden benut en wordt gekeken naar 

mogelijkheden en kansen om de beste resultaten te kunnen behalen. Niet alleen op cognitief 

gebied, maar ook op motorisch en sociaal-emotioneel gebied. 

Ik kijk er naar uit om de school, de kinderen, ouders en het team te leren kennen. Ik heb 

vertrouwen in een goede samenwerking. Laten we samen er alles aan doen om uw kind een 

fantastische schooltijd te bezorgen! 

 

Met vriendelijke groet, 

Edwin Steringa 

 

Heerenveen, 20 januari 2022 

 


