
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

p/a Kerkstraat 112, 5126 GD Gilze

Beste ouders,

Hierbij een bericht van de MR. Komend schooljaar komt er een plek vrij binnen de oudergeleding van
de MR.
Dit houdt in dat wij verkiezingen uitschrijven. Met dit schrijven willen wij, de verkiezingscommissie
van de MR, geïnteresseerde ouders uitnodigen zich kandidaat te stellen voor deze verkiezingen. U
kunt uw interesse kenbaar maken door onderstaande antwoordstrook in te vullen en bij de leerkracht
van uw kind in te leveren of een mail te sturen naar Kim van der Velden,
k.vdvelden@debolstergilze.nl.

De MR is een orgaan binnen de schoolorganisatie, waarin ouders en personeel vertegenwoordigd zijn.
Zij heeft het recht om te praten over alle zaken die de school betreffen. In een reglement is vastgelegd
over welke onderwerpen het bestuur advies dan wel instemming moet vragen aan de MR. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan: schooljaarplan, financiën, schoolgebouw, directie wijzigingen, enz.. We vergaderen
1x per 6 weken van 19.30 uur tot ongeveer 21.00 uur.
De eerstvolgende bijeenkomst is op 7 juli, hierbij is het nieuwe lid van harte welkom om alvast
even kennis te maken met de gang van zaken. In september zal de eerste vergadering zijn waarin
daadwerkelijk kennis gemaakt wordt.

Verkiezingen komen er alleen indien meer dan 2 nieuwe kandidaten zich aanmelden.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met één van de huidige leden van
de MR. Op de website van de school vindt u de namen en de e-mailadressen van alle leden van de
medezeggenschapsraad.

Aanmeldingen moeten vóór woensdag 1 juni 2022 binnen zijn.

Met vriendelijke groet,

namens de MR, Kim van der Velden

-----------------------------------------knipstrook------------------------------------------

Ondergetekende:……………………………………………
Vader/Moeder van…………………………………………… uit groep ………
(alleen naam oudste kind is voldoende)
stelt zich kandidaat voor de vacature namens de ouders binnen de Medezeggenschapsraad van
De Bolster per september 2022.

Datum: …………………….. Handtekening: …………………………..


