
De MR stelt zich voor: 
 
Voorzitter: 
 
Mijn naam is Jos Fiering. 
Zit sinds een paar jaar in de MR als ouder. 
Heb jaren geleden toen mijn oudste hier op school zat ook in de MR gezeten. 
Toen o.a. de fusie meegemaakt. 
Mijn jongste zit momenteel in groep 5. 
Bij vragen kunt u de MR benaderen via email mr@samenspel.asg.nl 
 
 

 
 
Mijn naam is Gina Beverli en ik ben de moeder van Ranomi die in groep 4 zit. Ik werk als 
ouderfunctionaris in Amsterdam en geef themabijeenkomsten aan ouders en adviseer de ouders 
over de ontwikkelingen van hun kind. Ik heb een erg leuke baan. 
Ik zit nu voor het 3e jaar in de Medenzeggenschapsraad (MR) van het Samenspel. Ik vind het 
belangrijk om mee te kunnen praten en te denken over de ontwikkelingen die binnen de school en 
binnen het onderwijs plaatsvinden. Wij zijn nog opzoek naar 1 ouder voor de MR.  
 
 
 

 
 
 
Mijn naam is Madelon Wehman. 
Op dinsdag woensdag donderdag en vrijdag 
geef ik les aan groep 1/2 A op het samenspel locatie midden. 
Ik werk al jaren met veel plezier op het samenspel. 
Als u vragen heeft over de MR kunt u altijd na schooltijd  contact met mij opnemen. 
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Mijn naam is Jolanda Bouwhuis.  
Op maandag, dinsdag en woensdag geef ik les aan groep 3 op Het Samenspel Locatie noord.  
Ik werk al jaren met veel plezier op het Samenspel.  
Als u vragen heeft over de MR , kunt u mij na schooltijd altijd aanspreken. 

 

 

 

Mijn naam is Joke de Jong. 

Ik heb sinds een aantal jaar groep 4 op locatie Noord.  

Ik zit in de MR omdat ik het interessant vind om de ontwikkelingen in het onderwijs  wat nader 

te volgen. 

U kunt mij aanspreken wanneer u ideeën heeft voor de school of als er iets anders speelt bij u of 

andere ouders waar de school iets mee kan doen. 

U mag dat natuurlijk ook via de oudervertegenwoordiging in de MR doen. 

 

 

 

 


