
MR LEDEN BLINK 

Naam: Sjoukje Cremer (lid MR personeelsgeleding, secretaris MR) 

 

Over mij:  

Mijn naam is Sjoukje Cremer. Ik ben getrouwd met Matthijs. We hebben twee 

kinderen; Anniek (20) en Daniël (17). Sinds 5 jaar werk ik met veel plezier op Blink 

(voorheen De Twaalfruiter). Ik werk van maandag tot en met woensdag in groep 

7A. Voordat ik het onderwijs in ging, werkte ik als sociaal geograaf en deed ik 

voornamelijk onderzoeks- en advieswerk. Na de geboorte van mijn kinderen, ben 

ik van loopbaan veranderd. Tot op de dag van vandaag ben ik blij met mijn keuze om het onderwijs in 

te gaan. Ik geniet ervan om met kinderen te werken en ze te begeleiden bij hun leerontwikkeling.  

Waarom de MR? 

De reden waarom ik mij daarnaast inzet voor de MR is, dat ik mij ook graag verdiep in en meedenk 

over beleidszaken die de hele school aangaan. Zo hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan een 

goede en fijne school voor alle betrokkenen. 

 

Naam: Ronald van de Zande (lid MR personeelsgeleding) 

Over mij: 

Mijn naam is Ronald van de Zande. Ik heb twee dochters, Zoë van 17 en Joy van 

14. Nadat ik lang werkzaam was geweest in diverse marketing en marketing-

communicatiefuncties, confronteerde ik mijzelf in 2019 met de vraag of ik dit de 

rest van mijn leven wilde doen. Dat werd een nee. Ik besloot om me te oriënteren 

op het onderwijs en uiteindelijk ben ik in 2020 gestart met het zij-instroomtraject. 

Dit traject verwacht ik in de komende weken af te ronden. En bevalt het? 

Absoluut, het is het meest veelzijdige, dynamische, leuke en pittigste vak wat ik ooit heb gedaan.  

Waarom de MR?  

De reden om in de MR te stappen is dat ik me ook achter de schermen wil inzetten om mee te 

denken over ons onderwijs. Om het een nog leukere plek te maken voor de leerlingen en 

leerkrachten.  

 

Naam: Ilvy Rijke (lid MR personeelsgeleding) 

Over mij: 

Mijn naam is Ilvy Rijke en ik werk al 11 jaar met veel plezier hier op school. Dit 

schooljaar sta ik twee dagen voor groep 6 en werk ik twee dagen als 

kwaliteitscoördinator. Ik ben getrouwd met Martin. Wij hebben twee kinderen, 

Mick is 5 jaar (dus ik sta nu zelf ook als ouder op het schoolplein). En Demi is 2 

jaar oud. 

Waarom de MR?  

Ik zit nu drie jaar in de GMR en ben zo stichtingsbreed betrokken bij de ontwikkelingen. Om de lijnen 

tussen de MR en GMR kleiner te maken ben ik nu ook lid van de MR geworden. Ik vind het leuk en 

belangrijk om mee te denken over hoe we basisschool Blink voor kinderen, ouders en leerkrachten 

een fijne plek kunnen maken, een plek waar iedereen tot ontwikkeling komt.  
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Maaike de Mooy (lid MR oudergeleding, voorzitter MR) 

 

Over mij: 

Mijn naam is Maaike de Mooy. Ik ben getrouwd met Cas. We hebben twee 

kinderen, Maartje van 15 die in 3 HAVO zit en Teun van 11, die in groep 8 van 

Blink zit. 

Ik heb 3 jaar geleden bewust de overstap gemaakt naar het onderwijs en werk 

als basisschooldirecteur in Utrecht. Ik ben van oorsprong jurist en heb lange tijd 

in de ouderenzorg gewerkt als bestuurssecretaris en locatiemanager. De energie en onbevangenheid 

van kinderen en het kunnen bijdragen aan hun ontwikkeling in school, geven mij energie. 

 

 

Waarom de MR? 

Een aantal jaren geleden was er een groot aantal impactvolle veranderingen op school, ik wilde hier 

graag actief over meedenken en aan bijdragen. Inmiddels zit ik in mijn tweede termijn als MR lid. Dit 

is tevens mijn laatste jaar, omdat mijn zoon in groep 8 zit.  Ik vind het belangrijk dat de school een 

fijne plek is om te leren en werken, waar je met plezier naar toe gaat en waar er een mooie 

verbinding tussen school, ouders en leerlingen is. Hier draag ik graag aan bij. 

 

 

Naam: Charissa Jagt (lid MR oudergeleding) 

 

Over mij: 

Ik ben Charissa Jagt, moeder van 2 kinderen. Kasper van 9 en Lieke van 6. Ik zit 
nu voor het 4e jaar met veel plezier in de MR. Daarnaast ben ik werkzaam als 
kinder- en jeugd psychiater en als manager zorg.  
 

Waarom de MR? 

Net als dat ik in mijn werk met kinderen, ouders en school op zoek ga naar de optimale 

omstandigheden, ga ik graag met de ouders en de school op zoek hoe we op Blink onze kinderen een 

belangrijke basis kunnen bieden. Graag zet ik mijn energie en ervaring in om de MR te versterken om 

samen met de school, onze kinderen een stapje verder te helpen in een gezonde en gelukkige 

ontwikkeling.  

 

 

Naam: Jurriaan Floor (lid MR oudergeleding) 

 

Over mij: 

Mijn naam is Jurriaan Floor. Mijn zoon Lucas van 6 zit in groep 3A. Lucas is 

de helft van de tijd bij mij door co-ouderschap. 

Als civiel ingenieur maak ik numerieke computer analyses, voornamelijk ter 

controle van de constructieve veiligheid, bijvoorbeeld voor de 

aardbevingsproblematiek in Groningen. Daarnaast hou ik mij bezig met het automatiseren van 

berekening- en ontwerpprocessen. 
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Waarom de MR? 

Lucas is begonnen tijdens de corona periode. Ik was toen slechts één keer in de school geweest bij 

een kennismakingsdag, ruim 1,5 jaar daarvoor. Niet een ideale omstandigheden om binding met de 

school te krijgen. In de MR krijg je mee wat er allemaal speelt binnen de school, een goede manier 

om meer binding met de school te krijgen. 

Daarnaast vind ik het natuurlijk belangrijk dat mijn zoon met plezier naar school gaat en zich er goed 

kan ontwikkelen. Dat kan alleen als de school voor iedereen (leerling, ouder en leerkracht) een fijne 

omgeving is en blijft. Daar wil ik graag over meedenken en een bijdrage aan leveren. 

 

 


