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Kandidaatstelling  

Lochem, 18 maart 2020 

Beste leerling, 

De medezeggenschapsraad … de naam zegt het eigenlijk al: een groep mensen die meedenkt en mee-

praat. Waarover? Over de invulling van het beleid en de onderwijsontwikkelingen op onze school. En dat 

niet alleen, de medezeggenschapsraad geeft ook gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding.  

De medezeggenschapsraad bestaat uit drie geledingen: een leerlinggeleding (vijf leerlingen), een ouder-

geleding (vijf ouders) en een personeelsgeleding (tien medewerkers, veelal docenten). Elk jaar worden  

er voor elke geleding verkiezingen gehouden.  

In de leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad komt met ingang van het nieuwe schooljaar één 

plaats vrij door het bereiken van het einde van de zittingsperiode van Jans Harmsen. Jans stelt zich 

herkiesbaar. Het nieuwe lid wordt gekozen voor een periode van drie jaar. Volgens het medezeggen-

schapsreglement vindt de zetelverdeling plaats op basis van het aantal uitgebrachte stemmen. Bij een 

gelijk aantal stemmen beslist het lot wie plaatsneemt op de vrijgekomen zetel.   

De medezeggenschapsraad (MR) nodigt je uit om je kandidaat te stellen voor de leerlingge-

leding (LMR) en mee te denken en mee te praten en zo jouw stem en inbreng te laten horen.  

De MR vergadert ongeveer vijftien keer per schooljaar. Ongeveer de helft van de vergaderingen is samen 

met de bestuurder van school. Een vergadering begint om 19.30 uur en eindigt meestal om 22.00 uur. De 

vergaderplaats is afwisselend op de schoollocatie in Lochem of in Borculo, Herenlaan.  

Voor een vergadering levert de bestuurder de te bespreken beleidsstukken aan en geeft in de vergadering 

hierop een toelichting en beantwoordt eventuele vragen. Later in diezelfde vergadering (zonder de aan-

wezigheid van de bestuurder) of een vergadering daarna bepaalt de MR of er wel/niet wordt ingestemd 

met het beleidsstuk. Een aantal beleidsstukken dat de MR passeert zijn bijv. het leerlingenstatuut en de 

begroting van de school. Ook wordt overlegd over verbeteringen in het onderwijs, vaststellen of wijziging 

van het schoolplan en bestuurlijke samenwerking met andere scholen. De MR is geen verlengstuk van de 

directie maar een actief orgaan. Voor persoonlijke conflicten op school is de MR niet geschikt.  

Zodra je deze brief ontvangt, gaat de procedure ‘kandidaat stellen’ van start. Je kunt je aanmelden als 

kandidaat tot uiterlijk vrijdag 3 april 2020 via e-mail: mrverkiezingscommissie@staring.nl  

Je krijgt na je aanmelding een bewijs van ontvangst. 

 

Op 15 april 2020 wordt de definitieve kandidatenlijst vastgesteld.  

Op dinsdag 12 mei en woensdag 13 mei 2020 kan er worden gestemd. 

 

Voor meer informatie kun je terecht bij de leden van de MR-verkiezingscommissie via bovengenoemd  

e-mailadres of vraag de huidige LMR-leden naar hun ervaringen in de MR! 

We zien je aanmelding graag tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

de MR-verkiezingscommissie 
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