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Ludgerusschool
Iedereen is uniek, samenwerken maakt ons sterk

Vacature MR lid
De Medezeggenschapsraad (MR) van de Ludgerusschool is met ingang van
schooljaar 22/23 op zoek naar een lid voor de oudergeleding. Denk jij graag
mee over het schoolbeleid, kun jij ‘schoolbreed’ kijken, heb je financiële
expertise en heb jij tijd om een actieve bijdrage te leveren? Kom dan de MR
versterken! In dit bericht lees je wat de functie precies inhoudt en hoe je
kunt reageren.
Wat doet de MR?
De MR volgt het schoolbeleid, neemt daarover standpunten in en geeft gevraagd en
ongevraagd advies aan de schoolleiding. Voor een aantal onderwerpen moet de
directie aan de MR om instemming vragen. Dit is vastgelegd in de Wet
medezeggenschap op scholen. De MR vergadert gemiddeld zes maal per schooljaar
over lopende en actuele zaken. Vaste agendapunten zijn: school-/onderwijsbeleid,
personeelsbeleid, communicatie en financiën. Daarnaast komen vooraf vastgestelde
speerpunten aan de orde. Voor schooljaar 2021/2022 zijn dit o.a. huisvesting en het
vijf gelijke dagen model.
Wie zitten er in de MR?
De MR bestaat op dit moment uit twee ouders (oudergeleding: Maartje van de Velde
en Ronald Dierdorp (tot de zomer)) en twee leerkrachten (personeelsgeleding: Gerda
van Dorresteijn en Mari-Anne Kortekaas). Ieder MR-lid heeft zitting voor een periode
van vier jaar en kan zich na afloop van de zittingsperiode eenmaal herkiesbaar
stellen. Dit alles op vrijwillige basis, waarbij we graag op elkaar kunnen rekenen.
Wie komen in aanmerking?
Iedere ouder/verzorger van een leerling op de Ludgerusschool kan zich kandidaat
stellen voor de oudergeleding van de MR. Belangrijke eigenschappen zijn:
★ Gedreven om samen met de school beleid vorm te geven.
★ Het goed kunnen functioneren binnen een team, waarbij initiatief tonen en
een objectief oplossingsgerichte aanpak hebben belangrijke factoren zijn
★ Betrokkenheid bij en interesse in wat er op school speelt is zeer belangrijk.
★ Goed contact onderhouden met de achterban om te signaleren wat op de
vergadering besproken zou moeten worden.
★ Professionele houding. Dit betekent voorbereiding door vergaderstukken te
lezen en een actieve bijdrage te leveren aan vergaderingen.
Voor de specifieke vacature zijn daarnaast van belang:
★ Financiële expertise.
★ De ambitie om de rol van voorzitter te vervullen.
Inlichtingen
Heb je vragen over deze vacature? Stuur dan een e-mail of neem contact op met één
van de MR leden. Wil je onze MR komen versterken? Stuur dan vóór dinsdag 7 juni
een e-mail met je motivatie naar: infomr@ludgerusschool.com
Let op: wanneer er meer dan één aanmelding is, zal er gestemd worden door de
ouders van de Ludgerusschool. Daarbij zullen we de motivatie publiceren.

