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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. 

 

Deze punten hebben wij de laatste vergadering van 31-5-2021 
met elkaar besproken: 
 
- Met betrekking tot de verkeersituatie rond Reflector lijkt de 
overlast te verminderen. Het mooie weer, communicatie naar 
ouders, extra controles door boa’s en verplaatsing parkeren 
door personeel heeft wat meer ruimte gegeven om te 
parkeren. Advies aan ouders is wel om gebruik te blijven maken 
van parkeervakken, ook als ze wat verder van de school af zijn.  
School blijft de parkeersituatie met Gemeente en politie in de 
gaten houden. 
-Reflector heeft op dit moment vacatures voor het werven van 
een nieuwe zorg-coördinator en 2 leerkrachten. De vacature 
voor een duo-directeur is inmiddels ingevuld. Bestuur heeft op 
advies van benoemingsadviescommissie mevr. Marieke Stam 
benoemd om samen met Brigitte de directie te bemensen. 
- De uitslag van de eindtoets (IEP-toets) van groep 8 loopt 
vrijwel synchroon met de adviezen voortgezet onderwijs die de 
school heeft gegeven. 
-De cito opbrengsten van juni 2021 worden komende weken 
geëvalueerd en geanalyseerd.  We verwachten dat de groei die 
je normaal in 14/16 weken haalt niet bereikt kan worden in 7/8 
lesweken (lesweken tussen M-toets en de E-toets). Toch 
denken we de mooie resultaten van de M-toets te kunnen 
consolideren. 
- Met betrekking tot de formatie is het plaatje vrijwel compleet. 
Op dit moment wordt nog onderzocht hoe de 2 of 3 groepen 3 
bemenst en gefinancierd gaan worden. Er is optimisme. 
Toegezegd is dat er snel duidelijkheid komt. 
- Komende studiedagen zal bepaald worden welke 
onderwerpen centraal zullen staan in het School Ontwikkelplan. 
Zaken die genoemd zijn: begrijpend lezen, thematisch werken 
- Het beleid m.b.t. Corona wordt gehandhaafd tot einde van dit 
schooljaar. Dit betekent o.a.: handen wassen, afstand houden, 



Letty de Jong, 
leerkracht 

Kees Dekker, 
leerkracht  

 

  

Saskia van Tooren, 
leerkracht  

 

 

 

 
Jaap Buitink, 

ouder 

 

 
Leonard Burger,  

ouder 

 

 
Celine Brinkerink, 

ouder 
 

 

 
Linda Ravenstijn 
      ouder  

 

 

gescheiden pauze-tijden en zoveel mogelijk digitaal contact 
houden met ouders en externen. 


