Aan alle ouders/verzorgers
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22 september 2017
17042/OR
verkiezingen leden oudergeleding MR

Beste ouder/verzorger,
De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR) van Het Schoter vraagt uw aandacht voor het
volgende. In verband met het aflopen van de zittingstermijn van Monique de Wit en Fons Alkemade
zijn er twee plaatsen beschikbaar in de oudergeleding. Wij zijn daarom op zoek naar enthousiaste
ouders/verzorgers die lid van de MR willen worden. Ons streven is de oudergeleding een goede
afspiegeling te laten zijn van de verschillende afdelingen binnen de school.
De MR bestaat behalve uit drie ouders/verzorgers, uit zes personeelsleden (zowel docenten als
ondersteunend personeel) en drie leerlingen.
De MR komt ongeveer zeven keer per jaar bij elkaar. De schoolleiding is bij elke vergadering een deel
van de tijd aanwezig. In een open en gemoedelijke sfeer bespreken we schoolzaken op een
opbouwende manier. Alle MR-leden zitten namelijk met hetzelfde doel aan tafel: een bijdrage
leveren aan de kwaliteit van het onderwijs op Het Schoter.
De MR heeft op een aantal terreinen adviesrecht en instemmingsrecht. Dat gaat bijvoorbeeld om het
lesrooster, het financieel beleid voor de school, aanstelling of ontslag van de schoolleiding, de
schoolgids, de onderwijstijd en de ouderbijdrage. Daarnaast heeft de MR recht op alle informatie die
nodig is om goed te kunnen functioneren.
Voor u als ouder/verzorger is dit de uitgelezen mogelijkheid om mee te denken en mee te beslissen
over de gang van zaken op Het Schoter. Bent u een enthousiaste ouder/verzorger die graag actief
betrokken is bij de school van uw kind en wilt u meer weten over het reilen en zeilen binnen de
school? Dan horen wij graag van u en zien uw kandidaatstelling graag tegemoet.
Indien zich meer dan twee kandidaten aanmelden, zal een verkiezing worden gehouden waarbij de
ouders/verzorgers van de leerlingen van Het Schoter mogen stemmen.
Wilt u zich aanmelden of meer informatie? Stuur dan uiterlijk 29 september een bericht naar ons
mailadres: mr@schoter.nl. Wij zijn benieuwd naar uw reactie!
Met vriendelijke groet,
Anja Berens (kind in 4 vwo)
Monique de Wit (kinderen in 5 tvwo en 6 tvwo)
Fons Alkemade (kind in 3 tvwo )
Oudergeleding Medezeggenschapsraad Het Schoter
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