Naarden, 14 september 2018

Oproep kandidaten oudergeleding Medezeggenschapsraad Koningin Emmaschool voor
de volgende functies:

Secretaris
Portefeuille Onderwijs / vice-voorzitter
In verband met het vertrek uit de Medezeggenschapsraad van Jeannette Homan en het aflopen van de eerste
termijn van Nynke Penders - van Dijk (herkiesbaar) roepen wij ouders graag op zich kandidaat te stellen voor de
verkiezing voor de oudergeleding van de MR. Voor de MR zoeken we ouders die met ons een uitmuntend en
uitdagend leerklimaat voor onze kinderen willen scheppen en die beleidsmatig betrokken willen zijn bij de
inrichting van de school in ons nieuwe mooie schoolgebouw.
De realisatie van de overgang naar het nieuwe gebouw biedt ruimte om, naast vaste aandachtspunten zoals
communicatie, een veilige en inspirerende leer- en werkomgeving, talentontwikkeling en een aantal
didactische en organisatorische wensen te realiseren. Dit betreft bijvoorbeeld het projectmatig werken,
moderne leermethoden en toenemende aandacht voor zgn. 21st century skills.
De Medezeggenschapsraad (MR) is een inspraakorgaan dat ouders en personeel vertegenwoordigt. De MR
houdt zich bezig met het beleid (algemeen, onderwijskundig, veiligheid, gezondheid, welzijn, financieel,
aanname, etc.) van de school. Zij heeft op onderdelen instemmingsrecht of adviesrecht. Momenteel telt de MR
8 leden: 4 ouders en 4 leerkrachten. De directeur woont op uitnodiging een deel van de vergaderingen bij.
De leden van de oudergeleding hebben specifieke aandachtsgebieden:
Voorzitter (Marcel Fokkema): zit de vergaderingen voor en is aanspreekpunt voor algemene zaken. Aandachtspunt:
algemene zaken, huisvesting en financiën.
Vice-voorzitter (Nynke Penders - van Dijk, verkiesbare positie): vervanger van voorzitter. Aandachtspunt:
onderwijskundige zaken.
Secretaris (vacature): verzorgt verslaglegging en is verantwoordelijk voor de communicatie vanuit de MR.
Aandachtspunt: communicatie.
Lid GMR (Frank Körver): afgevaardigde in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Talent
Primair. De GMR stelt de algemene kaders vast en bespreekt school overstijgende zaken zoals het
bestuursformatieplan en financiering. Aandachtspunten: GMR en functioneren Talent Primair.
Benoeming van leden gebeurt voor een periode van 3 jaar, met een maximum van 2 termijnen. Het tijdsbeslag
bestaat uit een vergadering per 6 weken (in de avonduren), incidentele extra bijeenkomsten of bijeenkomsten van
werkgroepen vanuit het eigen aandachtspunt en voorbereiding van vergaderingen.
Graag nodigen we ouders uit om zich te kandideren voor bovenstaande functies. Aanmelden kan tot uiterlijk 28
september a.s. via medezeggenschapsraad@emmaschool.nl. Indien er meer kandidaten dan posities zijn zal er een
verkiezing volgen. We streven er naar om tijdens de MR vergadering van 7 nov a.s. de nieuwe leden voor het eerst
deel te laten nemen. Voor vragen over de functies kun je contact opnemen met Marcel Fokkema (zie hieronder).
Namens de oudergeleding van de medezeggenschapsraad,

Marcel Fokkema, voorzitter
marcel@mbf-interim.nl
06-11702501
http://emmaschool.nl/ouders/ouderparticipatie/de-medezeggenschapsraad-mr/

