OUDERGELEDING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
DOMINICUS COLLEGE
Aan: alle ouders van leerlingen van het Dominicus College
Onderwerp: Medezeggenschapsraad: iets voor jou?
Beste ouder,
Er is in de medezeggenschapsraad (MR) van onze school plaats voor een nieuw ouder-lid We zijn op
zoek naar een gemotiveerde ouders die zich hiervoor beschikbaar willen stellen.
Wat houdt de MR precies in? De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te
maken heeft en kan gevraagd en ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan de directie. Allerlei
onderwerpen die met de school en het onderwijs te maken hebben, worden hiervoor besproken.
Volgens de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) zijn er beslissingen van de directie waarover
de MR eerst advies moet geven, beslissingen waarmee de MR moet instemmen en beslissingen
waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren. De MR vergadert ongeveer acht avonden
per jaar van 19.30 tot ongeveer 22.00 uur. Voor iedere vergadering worden de nieuwe agenda en de
nodige stukken toegestuurd ter voorbereiding.
Onze MR bestaat uit zes personeelsleden, drie ouders en drie leerlingen. De personeelsleden in de MR
zijn komend jaar: Toon Verploegen (voorzitter), Bart van Riessen (secretaris), Carla van Gruijthuijsen,
Harm Denissen, Emilie Braam-Roulot, Lilian Fluijt,
Lid zijn van de MR kan nuttig, leuk en leerzaam zijn. Als MR-lid volgt u het schoolbeleid van dichtbij
en kunt u echt iets voor de leerlingen en de school betekenen.
Het lidmaatschap duurt in principe drie jaar. Strikt genomen zit een ouder op persoonlijke titel in de
MR, maar het heeft de voorkeur dat je een breder gedragen standpunt kunt vertegenwoordigen.
Daarom heeft het de voorkeur dat een MR-lid zitting heeft of neemt in de ouderraad van onze school.

Kandidaatstelling en verkiezing
Voelt u er iets voor om zich kandidaat te stellen voor de MR, dan kunt u dat tot uiterlijk maandag 9
september 2019 kenbaar maken met een e-mail aan de secretaris van de MR
(Bart.vanRiessen@dominicuscollege.nl). Zorg dat de e-mail een korte tekst (maximaal 100 woorden)
bevat waarin u zich voorstelt (foto mag) en een motivatie geeft voor u kandidaatstelling. Deze tekst
zal ook gebruikt worden in de e-mail die bij eventuele verkiezing naar alle ouders wordt gestuurd.
Indien meer personen zich verkiesbaar hebben gesteld dan er plaatsen zijn krijgen alle ouders de
mogelijkheid hun stem uit te brengen op één van de kandidaten. Wilt u eerst met iemand uit onze MR
van gedachten wisselen spreek dan een zittend MR-lid aan of mail hem/haar.
Met vriendelijke groet, namens de MR,
Bart van Riessen
secretaris van de MR

