Betreft: Medezeggenschapsraad zoekt nieuwe ouderleden

Vught, 09 nov. 2016
Beste Ouder / Verzorger,

Wilt u actief betrokken zijn bij de schooljaren van uw kind?
Ziet u uzelf eerder meepraten over beleid en schoolbrede vraagstukken dan meegaan op de verschillende wandelingen en bezoeken van de klas van uw kind?
Heeft u eerder in de avonden een uurtje beschikbaar dan tijdens de schooluren?
In dat geval is de Medezeggenschapsraad van De Schalm wellicht een goede invulling van uw tijd en
inzet.
Bent u: -

Pro-actief
Kritisch
Zorgvuldig
Relativerend
een Doorzetter
Samenwerkend

In dat geval zien we u graag als lid van de oudergeleding van de Medezeggenschapraad.
Op dit moment zijn we op zoek naar 2 nieuwe leden, die per januari 2017 aanwezig zijn bij de MR. Het
is zeer belangrijk dat u als lid ofwel de rol van Voorzitter van de MR op u neemt ofwel afvaardiging van
de MR in de Gemeenschappelijke MR vertegenwoordigt. Vanwege het belang van deze rollen is er in
de periode januari t/m juni 2017 een glijdende overgang van de huidige voorzitter en GMR-lid naar de
nieuwe voorzitter en GMR-lid. De zittingstermijn van een MR-lid is 3 jaren.
U kunt uw interesse kenbaar maken door in een regel of 10 aan te geven wat uw motivatie is, met wie
we kennis maken en wat u bijdraagt aan de MR, en daarmee De Schalm. Bij meerdere kandidaten,
indien verkiezingen nodig zijn, gebruiken we uw input voor de nieuwsbrief, zodat ouders weten welke
kandidaten verkiesbaar zijn.
Graag ontvangen we (via mr@deschalmvught.nl) een eerste reactie voor 21 november a.s. Wij berichten u uiterlijk 28 november over een kennismaking of eventuele verkiezingen.
De eerstvolgende MR-vergadering is op 12 december, houdt u deze datum graag vrij.

Met vriendelijke groet,
Mevr. M. Damen – van Mook
voorzitter MR bs. De Schalm
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