Groningen, vrijdag 3 juni
Gezocht!!!! MR-leden!!!!
Beste ouder(s), verzorger(s),
Wij zijn op zoek naar ouders die zich kandidaat willen stellen om zitting te nemen in de MR.
Een zittingsperiode duurt 3 jaar en deze periode kan 1 keer worden verlengd.
Bent u geïnteresseerd, enthousiast en wilt u betrokken zijn bij nieuwe ontwikkelingen op
school, dan is de MR een prima manier om daarmee bezig te gaan.
Ouders die willen meedenken, c.q. instemmen over allerlei schoolzaken kunnen dit doen als lid van
de Medezeggenschapsraad. De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken zoals
verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de veiligheid op school,
sponsoring of de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere
activiteiten.
De medezeggenschapsraad heeft drie belangrijke rechten: instemmingsrecht, adviesrecht en
initiatief recht. Het initiatiefrecht kan altijd worden ingezet. Elke geleding heeft instemmingsrecht
over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld
instemmen met het schoolplan, het schoolreglement en de manier waarop ouders betrokken worden
bij hulp op school. Over een aantal andere zaken heeft de Mr adviesrecht, bijvoorbeeld over de
vakantieregeling of over het aanstellen van een nieuwe directeur.

In de schoolgids kunt u meer informatie vinden over de taken van de MR. Deze schoolgids
kunt u ook vinden op de website: www.tkompas.nl onder het tabje documenten. Voor
informatie kunt u ook contact zoeken met de voorzitter van de MR, Jeroen Smit (0653708972), of met de overige MR leden.
Ouders die zich kandidaat willen stellen voor het MR-lidmaatschap nodigen we uit zich op te
geven door middel van een email aan info@tkompas.nl Graag ontvangen we uw persoonlijke
gegevens en naam + groep van uw kind(eren). Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 12 juni
2016.
Wanneer meerdere kandidaten zich melden worden er in de week van 20 juni 2016
verkiezingen uitgeschreven.
Op de laatste MR-vergadering van dit schooljaar stellen we de uitslag officieel vast.
Wij zien uit naar uw kandidaatstelling!

Met vriendelijke groeten,
De MR van CBS ’t Kompas:
Jeroen Smit (voorzitter), Carin Balkema (secretaris), Arjan Konijn, Stephan Klootsema, Ineke
Copinga, Margreet Kroeze.
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