
 

 

 

 

De vergadering in februari hebben we gebruikt om te bespreken hoe 
het team het onderwijs vorm gaat geven na heropening van de school. 
Daarnaast is gesproken over hoe Brigitte is gestart als waarnemend 
directeur en hebben we besproken hoe we ondanks alle maatregelen 
de MR verkiezingen kunnen vormgeven. Hierover ontvangt u na de 

voorjaarsvakantie meer informatie. 
 

 

Wat doet de MR? 
De medezeggenschapsraad is een samenstelling 

van ouders en leerkrachten die gezamenlijk 
meedenken over het beleid van de school.  

De MR wil de school actief ondersteunen bij het 
realiseren van een plezierige, veilige leer- en 
werkomgeving en kwalitatief goed onderwijs. 

 

 

We doen ons best ons 
namens alle leerkrachten 

en ouders goed te 
vertegenwoordigen met 

onderwerpen die we 
allemaal belangrijk 
vinden. Wij hebben 

jouw hulp als ouder hier 
dus ook hard bij nodig! 

  
Heb je een idee, een 

onderwerp of vraag waar 
wel eens over gesproken 
mag worden dan horen 

wij dit graag. 
 

 
Door de corona maatregelen  

zul je ons wellicht wat minder snel  
tegen het lijf lopen. 

 
Voel je vrij om ons ook te kunnen 

benaderen via ons emailadres, 
medezeggenschapsraad.reflector@blosse.nl. 
 

 
Komend schooljaar zullen wij jullie geregeld informeren over de vergaderingen en 
ontwikkelingen binnen de MR door de op de site te plaatsen. 

We starten met een korte voorstelronde van de MR schooljaar 2020-2021. 
 

 

 

 

 



 

 

 

Mijn naam is Letty de Jong, woonachtig in Dirkshorn samen met mijn man en onze 
dochters. Ik ben met veel plezier leerkracht in groep 1/2B. Ik werk nu 2,5 jaar op de 

Reflector.  
In totaal werk ik 19 jaar in het onderwijs. 

Sinds vorig schooljaar ben ik gestart als PMR lid. Ik vind het fijn om mee te denken samen 
met de ouders en de collega’s van de Reflector om het onderwijs zo mooi en goed mogelijk 

vorm te geven in het belang van de kinderen/ouders en de leerkrachten. 

Ik ben Kees Dekker, sinds 2005 leerkracht op Reflector. 
Ik heb vooral lesgegeven in groep 5 t/m 8. 

Verder ben ik 62 jaar, gehuwd met Marita en vader van 4 twintigers (25,24,22 en 20). 
Toen ik begon op Reflector had ik de hele bovenbouw (groep 6 t/m 8) dat waren 21 

leerlingen, nu meer dan 200. 
Sinds dit schooljaar ben ik aangeschoven bij de MR als PMR lid. 

  

 

 

Mijn naam is Saskia van Tooren. 
Dit is het tiende jaar dat ik werk op basisschool Reflector. 

Ik ben moeder van twee tienerdochters (12 en 10 jaar) en partner van Richard. 
In mijn vrije tijd fotografeer ik fanatiek en wandel ik graag. 

Met veel plezier werk ik 2,5 dag bij de kleuters. 
Sinds vorig jaar zit ik in de personeelsgeleding van de MR. 

Ik ben Leonard Burger. 
Mijn zoon Kalle is de jongste van mijn drie kinderen en de enige die nog op de Reflector 
(Groep7) zit, mijn twee dochters hebben de overstap naar het voortgezet onderwijs al 

gemaakt. In het dagelijks leven ben ik Business Controller bij het UWV op het 
hoofdkantoor in Amsterdam. 

Omdat ik al ruim drie jaar in de MR zit, is dit mijn laatste jaar in de MR. 
Einde van het schooljaar zal ik afscheid nemen en het stokje overdragen. 

 

 

Mijn naam is Celine Brinkerink,  
moeder van Ferre (groep 5), Juul (groep 2) en Jits. 

In het dagelijks leven ben ik naast moeder, GZ-psycholoog. 
Als ouder, maar ook vanuit mijn vakgebied, denk ik graag mee  

en lever ik graag een bijdrage aan de ontwikkelingen van Reflector. 
Vorig jaar was officieel het laatste jaar van mijn termijn als MR-lid,  

maar ik stel mij dit jaar graag herkiesbaar! 

Ik ben Linda Ravenstijn.  
Samen met mijn man en onze drie jongens wonen we vlakbij de school.  

Onze tweeling en jongste zitten inmiddels alledrie op de Reflector,  
Matts in groep 6, Seff in groep 5 en Duux in groep 2. 

Vorig schooljaar heb ik me aangesloten bij de MR. Ik vind het leuk om mee te denken en 
daarbij te streven naar zo goed mogelijk onderwijs en een positieve sfeer voor kinderen 

en leerkrachten binnen de Reflector.     
 


