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Betreft: personeelsleden gezocht die zitting willen nemen in onze medezeggenschapsraad

Beste personeelsleden,

Door het aftreden van twee leden uit de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad (MR) van onze
school zijn er momenteel twee vacatures ontstaan. De MR is op zoek naar gemotiveerde en kritische
personeelsleden die zich beschikbaar wil stellen voor de vacatures.

Wat is een MR?
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De MR praat met het bevoegd gezagmee over allerlei
onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben. Het streven is om samen de kwaliteit
van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden te verbeteren. De MR is
daarmee dus iets anders dan de ouderraad, die het team ondersteuning biedt bij het organiseren van
allerhande activiteiten op de school.

MR VAHON
Bij ons op school bestaat de MR uit drie ouders en drie personeelsleden. De oudergeleding is compleet, maar
binnen de personeelsgeleding zijn twee plaatsen beschikbaar.

De volgende leden zijn momenteel actief:
- Angela Soekhlal, voorzitter (angela.soekhlal@gmall.com), moeder van Aryan (instroomklas)
- Shoesma Jaggoe, secretaris (shoesma_manna@hotmai!.com), moeder van Shriya (groep 4B) en Jiya

(groep 1B)
- Perkaas Khoenkhoen, penningmeester þerkaas@online.nl), vader van Akash (groep 8A)
- Alette Chauthie-Saaltink (alette_saaltink@hotmail.com), moeder van Kuno (groep 3A) en Yosh

(groep 1B)
Opvolgster van Perkaas Khoenkhoen per 1 augustus 2019

- Maira Lalbahadoersing, lid Qaikala-mr@hotmail.com), onderwijsassistente en coördinator Dharma
en Hindi

Welke bevoegdheden heeft een MR?
De MR heeft een belangrijke rol binnen school. Bij veel beslissingen die het bestuur of de directie moeten
nemen zijnze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat gebeurt in de praktijk via de MR
conform de Wet Medezeggenschap op Scholen (\ ¡MS). De MR heeft in dat kader ook een
geheimhoudingsplicht.

Er zijn verschillende soorten beslissingen:
- die waarover de MR eerst advies moet geven;
- die waarvoor instemming van de MR vereist is;
- die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.
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Wat levert zitting in de MR u op?
ZiÍtingnemen in de medezeggenschapsraad is voor personeelsleden vrijwilligerswerk. U doet kennis op over
de achtergrond van de school en de schoolorganisatie. U doet ervaring op met het bedenken van beleid
inclusief de hobbels die opdoemen wanneer dat wordt uitgevoerd; of u past elders uw verworven kennis op
dit terrein toe.

MR-leden hebben recht op scholing, wat zowel over de regels en praktijk van medezeggenschap kan gaan als
over onderhandelingen, vergadertechnieken en strategie. Zokunt u ook persoonlijk profijt hebben van extra
training en vaardigheden.

Wat vragen wij van u?
- Interesse in schoolbeleid en schoolregels;
- Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen (lezen van stukken);
- Objectiefen kritisch beleidstukken beoordelen en daarop (schriftelijk) reageren;
- Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (minimaal zes keer per jaar);
- Een motiveerde, kritische én open houding.

Lijkt het u wat om de MR te komen versterken?
Stuurt t dan uiterlijk vriidag 5 juli 2019 om 18.00 uur per e-mail aan het e-mailadres
aneela. soekhlal@,gmail. com:

- onderstaande formulier ingevuld en
- uw schriftelijke motivatie

Indien na 5 juli 2019 blijkt dat er meerdere kandidatenzijndan beschikbare plaatsen danzal er op woensdag
10 juli 2079 van 9.00 tot 13.00 uur een verkiezing worden gehouden, waarbij alle personeelsleden een stem
kunnen uitbrengen op hun kandidaat. Op maandag 8 juli 2019 zal de kandidatenlijst voorzien van
motivatieteksten en stembiljetten per e-mail worden verstuurd.

De MR kijkt uit naar uw aanmelding.

ke groet,
MR,

voorzitter
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