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Aan: alle ouders van VAHON
Den Haag, 24 september 2019
Betreft: ouder gezocht die ziltingwillen nemen in de medezeggenschapsraad
Beste ouders,

Binnen onze MR is er momenteel een vacature ontstaan voor de oudergeleding.
Bent u die ouder \ryaar onze MR naar op zoek is?
Door het aftreden van één lid uit de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR) van onze
school is er momenteel één vacature ontstaan. De MR is daarom op zoek naar een objectieve,
gemotiveerde en kritische ouder die zich beschikbaar wil stellen en een constructieve bijdrage wil
leveren.

MRVAHON
Bij ons op school bestaat

de MR uit drie ouders en drie personeelsleden. De personeelsgeleding is
compleet, maar binnen de oudergeleding is één plaats beschikbaar.

Wat is een MR?
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De MR praat met het bevoegd gezagmee over
allerlei onderwerpen die meI 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.

Wat vragen wij van u?
- Interesse in schoolbeleid en schoolregels;
- Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen (notuleren, lezen van

-

stukken);
Objectief en kritisch beleidstukken beoordelen en daarop (schriftelijk inhoudelijk) reageren;
Aanwezigheidbij de MR-vergaderingen (minimaal zes keer per jaar);
Een objectieve, gemotiveerde, kritische én open houding;
Minimaal HBO werk- en denkniveau;
Een pedagogische/onderwijs enlofjuridische achtergrond is een pre.

Gelet op de huidige samenstelling en om de gendergelijkheid te waarborgen binnen de MR gaat de
voorkeur uit naar een mannelijke kandidaat.
De verkiezingscommissie houdt zich aan de wettelijke regels die gelden voor de MR en tevens aan
de Code Goed Bestuur. Bij de werving van kandidaten wordt dan ook niet meer dan één kandidaat
uit één gezintoegelaten. Ingeval van 6loedverwanten en aanvejiwanten - ongeacht de mate van
verwantschap - wordt niet meer dan één persoon als kandidaat toegelaten.

Wat levert zitttngin de MR u op?
Zittingnemen in de medezeggenschapsraad is voor ouders 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 wailreer dat wordt uitgevoerd; of u past elders uw
verworven keruris 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. Zokuntu ook persoonlijk
profijt hebben van extra training en vaardigheden.

Lijkt het u wat om de MR te komen versterken?

Stuurt u dan uiterli-ik maandag 30 september 2019 tot 18.00 uur per e-mail aan

angela. soekhlal@email. com

-

:

de naam van uw kind(eren) en de groep

uw schriftelijke motivatie en
uw recente cv

Indien na de interne selectieronde blijkt dat er meerdere geschikte kandidaten zijn danbeschikbare
plaatsen danzal een verkiezing worden gehouden. Hierover zult u in een later stadium worden
geinformeerd.
De MR kijkt uit naar uw aanmelding.
groet,

-VAHON

voorzitter
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