
 

  
 

 

 

 
 

  
 
 

 

 

  
 

Aan:  Alle personeelsleden van VAHON  

Onderwerp: Definitieve kandidatenlijst P-geleding  

Datum:  8 juli 2019  

 

 

Beste personeelsleden, 

 

Maandag 1 juli 2019 is middels een vacature aangekondigd dat de MR op zoek is naar twee nieuwe 

leden voor de P-geleding voor de medezeggenschapsraad (MR). Drie personeelsleden hebben zich 

aangemeld als kandidaat, zodat een verkiezing moet uitwijzen wie zitting in de MR zal nemen. De 

kandidaat die tijdens de verkiezing de laagste stemmen haalt, wordt benoemd als reservelid.  

 

De kandidaten zijn: 

• Sherry-Ann Henderson 

• Rita Ragunath 

• Eric van Os 

Op bijgaande kandidatenlijst stellen zij zich voor en lichten hun motivatie toe. 

 

De stemprocedure is als volgt:  

• Elk personeelslid mag zijn/haar stem uitbrengen op twee kandidaten. 

• Stemmen kan op woensdag 10 juli 2019 van 9.00 tot 13.00 uur. 

• Het ingevulde stembiljet kun je deponeren in de stembus in de lerarenkamer op school.  

• Er zullen ook stembiljetten aanwezig zijn op locatie. 

 

We hopen op een goede opkomst! 

 

Met vriendelijke groet,  

De verkiezingscommissie  

 

 

Shoesma Jaggoe (oudergeleding)                         Maira Lalbahadoersing (personeelsgeleding) 

Angela Soekhlal (oudergeleding  

 

  

 

Stichting VAHON 
Secretariaat Mackaystraat 6 

2571 AR ‘s-Gravenhage 



 

  
 

Motivaties kandidaten personeelsgeleding – verkiezingen 10 juli 2019  

MR VAHON 

 

 
Naam            Groep    Motivatie  

 

Sherry-Ann Henderson  

 

nvt 

 

Mijn naam is Sherry-Ann Henderson en ik ben sinds 2004 

werkzaam als leerkracht op Vahon. De reden dat ik mij 

kandidaat stel voor de Medezeggenschapsraad (MR) is 

dat ik het belangrijk vind om als leerkracht van Vahon 

een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkelingen van 

de school. Met volle toewijding wil ik me inzetten om de 

MR van Vahon te versterken met de wettelijke taak en 

bevoegdheid om te investeren in ondersteuning van het 

streven naar een veilige omgeving en een goed 

ontwikkeld functionerende school waar het beste uit ieder 

kind wordt gehaald. Ik verwacht met mijn kritische blik, 

analytisch vermogen en objectieve kijk een aanwinst te 

kunnen zijn en een positieve invloed te kunnen hebben op 

de te nemen beslissingen en de te geven adviezen over 

allerhande onderwerpen die aan de MR (moeten) worden 

voorgelegd. Verder kijk ik uit naar een prettige 

samenwerking met de overige MR-leden teneinde 

gezamenlijk te werken aan een school waar kinderen met 

veel plezier komen, ouders hun kinderen met een goed 

gevoel brengen en leerkrachten die met volle 

enthousiasme voor de klas staan. 

 

 

Rita Ragunath 

 

1B 

 

Mijn naam is Rita Ragunath en ik ben inmiddels al 15 

jaren werkzaam op Vahon als groepsleerkracht. 

De reden dat ik mij kandidaat stel voor de Mr is omdat ik 

een zeer gemotiveerde en kritische leerkracht ben. Mijn 

passies liggen vooral bij de ontwikkeling van het kind en 

het bevorderen van saamhorigheid. Mijn streven is dan 

ook een bijdrage te willen leveren aan de toekomst van de 

school. Ik ben ervan overtuigd dat ik een goede aanwinst 

zal zijn binnen de MR vanwege onder andere mijn 

jarenlange ervaringen als leerkracht op Vahon. 

 

 

Eric van Os  

 

Gym 

 

Graag zou ik een grotere bijdrage willen brengen aan de 

besluitvorming van beleidszaken op onze school. Ik denk 

dat ik door mijn juridische achtergrond hier een grote 

bijdrage aan kan leveren 

 

 

 

 

 
 

 



 

  
 

 

 

 

Stembiljet MR-verkiezing VAHON                                         
 

 

De stemprocedure:  

• Elk personeelslid mag zijn/haar stem uitbrengen op twee kandidaten. 

• Stemmen kan op woensdag 10 juli 2019 van 9.00 tot 13.00 uur. 

• Het ingevulde stembiljet mag in de stembus worden gedeponeerd  

• De lerarenkamer op school fungeert als stemlokaal.  

• Er zullen ook stembiljetten aanwezig zijn in het stemlokaal. 

 

 

 

Mijn stem gaat uit naar: 

 
 

Sherry-Ann Henderson    Rita Ragunath 
 

 

 
Eric van Os    

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  

 


