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Samenstelling Ouderraad  
  
  
Beste ouders,  
 
De Broklede ouderraad bestaat uit de volgende ouders: 
 
Mariette van der Velden - voorzitter 
Denise van Hattum - penningmeester 
Martijn den Ouden  
Marcel Kersting 
Saskia Pieck  
Ester Rijnders 
Frederique Kamp 
Kristel Pieroen 
Pieter Maas Geesteranus 

 
 
Hieronder stelt ieder lid zich voor. 
 
 
Mariette van der Velden-Roesink  

 
Ik ben getrouwd en we hebben twee zonen die allebei op Broklede zitten: 

Camiel in 5h en Mathijs in 3tvwo. We wonen in Abcoude. Ik werk als impact-

investeerder voor jonge bedrijven die health care innovaties naar de markt 

brengen. Daarnaast maak ik graag tijd voor maatschappelijke functies. 

Ik ben vooral gemotiveerd om vanuit de OR zaken zoals beroepsoriëntatie 

te bevorderen, wat voor de leerlingen een onmisbare bron voor school-

motivatie kan zijn. Dat is steeds meer nodig. Ik vind het leuk om gezamenlijk met de school 

en de ouders leuke en leerzame activiteiten te organiseren en de juiste mensen met elkaar 

verbinden om gezamenlijke doelen te bereiken.  

Een open verbinding tussen ouders en de middelbare school is belangrijk. Niet alleen via de 

driehoek leerling-ouder-mentor, maar daarnaast ook via een actieve OR en leuke activiteiten 

zoals thema-avond en open dagen. Spreek mij gerust aan met opmerkingen, 

aandachtspunten of tips die ik mee kan nemen in ons overleg. 

 
Denise van Hattum 

Ik ben woonachtig in Maarssen. Ik heb 2 dochters: Rosalie heeft havo en daarna vwo 

afgerond op Broklede en studeert nu rechten. Charlotte zit in 6 vwo. Ik werk als Finance 

Manager bij een vastgoedinvesteerder. Ik ben betrokken bij de ouderraad, omdat ik het 

belangrijk vind om mee te denken over wat leeft bij de ouders en leerlingen. Kwaliteit, 

profielkeuze en studiekeuze zijn belangrijke onderwerpen die gedurende de middelbare 

schooltijd langskomen. Als ouderraad hebben we deze thema’s op de agenda staan en 

proberen wij Broklede hiermee te ondersteunen. 
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Martijn den Ouden  

 

Ik ben Martijn den Ouden, getrouwd, woon in Breukelen en zit sinds 

schooljaar 2019-2020 in de ouderraad. Wij hebben twee jongens, beide zitten 

op Broklede. Mijn oudste zoon zit in zes vwo en mijn jongste zoon in vier 

vwo. Ik vind het leuk om betrokken te zijn bij Broklede en ik vind het 

belangrijk om de betrokkenheid van ouders bij de school te vergroten. Het 

middelbaar onderwijs is een belangrijke fase in de vorming en de 

ontwikkeling van kinderen. Een goede betrokkenheid van ouders bij de school helpt zowel de 

kinderen als de school. Hieraan draag ik graag mijn steentje aan bij door het organiseren 

van activiteiten. Voorheen ben ik actief geweest in de medezeggenschapsraad van de 

basisschool van onze kinderen. Ik hoop u binnenkort te ontmoeten bij een van onze 

activiteiten. 

 

Marcel Kersting 

  

Mijn naam is Marcel Kersting en wij hebben onze jongste dochter Julie in 

tweetalig vwo vanaf 2018. Voor mij een leuke stap, want ik heb ook op 

Broklede gezeten lang geleden. Onze oudste dochter zit op Niftarlake 

waardoor ik goed beide scholen kan vergelijken. Naast mijn werk als 

zelfstandig Analytics Specialist wil ik altijd graag iets sociaal betrokken doen, 

en ben blij dat ik vanaf dit jaar deel mag nemen aan de ouderraad Broklede. 

Ik wil graag meehelpen met organiseren van evenementen en ervoor zorgen dat jullie als 

ouders een klankbord hebben als er problemen ontstaan. 

 
Saskia Pieck 

 

Ik woon met mijn gezin in Nieuwersluis en wij hebben twee dochters. Mijn 

oudste dochter, Nikita Vissers, zit op Broklede in vier vwo en mijn jongste 

dochter, Jackie Vissers, zit in de derde op Rientjes. 

Ik werk parttime op de Ludgerusschool (PO) in Loenen aan de Vecht. Daar 

ben ik Gedragsspecialist. In de wintermaanden ben ik regelmatig te vinden in 

de sneeuw om opnames te maken voor het televisieprogramma RTL 

Snowmagazine. Op de Ludgerusschool ben ik vele jaren als teamlid bij de OR 

betrokken geweest en ervaar uiteraard hoe belangrijk de ouderbetrokkenheid bij een school 

is. Onder andere het organiseren van verschillende activiteiten, meedenken over het beleid 

van de school, een aanspreekpunt zijn voor andere ouders en samenwerken aan een 

optimaal schoolklimaat. Ouders en school hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

voor de ontwikkeling van het kind en vullen elkaar aan. Voor mij een mooie reden om mij aan 

te sluiten bij de OR om deze ervaringen te kunnen gebruiken en te delen met de ouders, de 

school en de leerlingen. Ik heb er zin in en hopelijk tot snel! 
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Ester Rijnders 
 

Mijn naam is Ester Rijnders en onze zoon Pepijn zit inmiddels in de vierde 

klas van het tweetalig vwo. Zijn oudere zus zit in Utrecht op school. Wij 

wonen in Maarssen. Met twee kinderen op de middelbare school merkte ik 

dat het niet altijd makkelijk is betrokken te blijven. Daarom heb ik me 

aangemeld voor de ouderraad. Ik heb er veel zin in om een bijdrage te 

leveren aan de leuke activiteiten die zij organiseren en vanuit ouder 

perspectief input te leveren op de kwaliteit van het onderwijs. 

 

Frederique Kamp 

 

Mijn naam is Frederique Kamp en ik woon al ruim 14 jaar in Breukelen, 

samen met mijn man Frederik en onze zoon Matthijs. Matthijs start dit jaar op 

Broklede, tvwo. Betrokkenheid bij en teruggeven aan de maatschappij vind ik 

erg belangrijk, evenals de toekomst van onze kinderen. Vandaar dat ik graag 

actief ben op dit gebied –nu in de rol als lid van de ouderraad. Voorheen was 

ik ook actief in de Oudercommissie van het kinderdagverblijf. Ik hoop in deze 

rol beide zaken te kunnen combineren: leuke activiteiten organiseren en een 

klankbord zijn voor de scholengemeenschap als het gaat om toekomstbestendig onderwijs, 

waar de talenten van ieder kind goed ontwikkeld kunnen worden. Daarnaast draag ik het 

thema diversiteit een warm hart toe en hoop vanuit dit oogpunt ook bij te kunnen dragen aan 

een inclusieve cultuur op school.  

 

Kristel Pieroen 

 

Ik ben moeder van twee zoons, onze oudste Samuel zit in 4 vwo, Morris is net 

gestart in de brugklas havo/vwo. Op de basisschool in Maarssen, heb ik mij 

jaren actief ingezet voor de ouderraad omdat ik het erg leuk vindt om 

activiteiten te organiseren voor alle kinderen en tevens omdat ik daarmee 

meer betrokken ben bij de school. Nu de jongens allebei op 

Broklede zitten, wil ik graag ook een actieve bijdrage leveren bij de ouderraad 

en hoop ik ook wat meer mee te krijgen over hun tijd op de middelbare. 

 

Pieter Maas Geesteranus 

 

Onze dochter Livia zit nu in de derde van tweetalig vwo. Ik ben graag 

betrokken bij het onderwijs dat onze kinderen volgen; afgelopen 5 jaar was ik 

lid van de oudercommissie van onze oudste, die dit jaar eindexamen gaat 

doen op het Hermann Wesselink College.  

Ik zie er naar uit met andere ouders in overleg met de school met enige 

regelmaat te spreken over hoe het gaat op school, hoe onze kinderen het sociale en het 

leerproces meemaken, en als klankbord te kunnen fungeren voor de schoolleiding. Hierbij is 

het goed om dat met elkaar klas- en afdeling overstijgend te doen; net zoals de school dat in 

haar beleid ook rekening houdend met de hele schoolbevolking moet doen. Ik realiseer me 

dat er in de MR ook een oudergeleding is, die zich meer richt op de onderwerpen en 

processen in de wettelijk vastgelegde zeggenschap. Naast deze klankbord functie ben ik ook 
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graag bereid waar nodig samen met andere ouders actief te zijn, zoals bij het organiseren 

van een ouderavond o.i.d.  

Ik ben als psycholoog werkzaam als teamcoach; in een grote diversiteit aan opdrachtgevers 

zitten ook de nodige schoolteams. Vanuit die ervaring kijk ik met enig begrip en compassie 

naar de inspanningen van scholen op alle werkterreinen. Die achtergrond en ervaring zal ik, 

soms gewild soms ongewild, ook meenemen in de ouderraad. 

 


