Medezeggenschapsraad

Aan:
Alle ouders van leerlingen van het Sint-Maartenscollege
van de locatie Noormannensingel vhbo/havo/atheneum/gymnasium.

Datum: 5 september 2017
Betreft: Kandidaatstelling Medezeggenschapsraad.
Geachte ouders,
Van 1 ouder die in de MR zat is het lidmaatschap beëindigd omdat hij zich heeft
teruggetrokken als lid en omdat zijn dochter, gelukkig, geslaagd is.
Dit betekent dat de Medezeggenschapsraad op onze locatie 1 plaats vrij heeft voor een
ouder van het vhbo/havo/atheneum/gymnasium.
De wet geeft de leden van de MR het recht om diverse onderwerpen te bespreken met de
schoolleiding en zij proberen daarbij ieders belang te behartigen.
Ze hebben een belangrijke stem bij het tot stand komen van - voor de school en organisatie belangrijke ontwikkelingen.
Een MR heeft op een aantal zaken instemmingsrecht, bijv. het examenreglement.
1 Indien de MR instemt, kan het beleid gewoon uitgevoerd worden.
2 Indien de MR op goede gronden, niet instemt met een voorstel, mag het bestuur het
voorstel niet uitvoeren.
Indien het bevoegd gezag zich hier niet bij wil neerleggen, kunnen zij een geschil aanhangig
maken bij de Geschillencommissie.
Indien het bevoegd gezag dit niet doet, mag het voorgestelde beleid niet uitgevoerd worden.
Daarnaast heeft een MR op een aantal zaken adviesrecht, bijv. de begroting.
1 Indien de MR een positief advies geeft, kan het beleid gewoon uitgevoerd worden.
2 Indien de MR op goede gronden, een negatief advies geeft over een voorstel, mag het
bevoegd gezag het voorstel toch uitvoeren.
Indien de MR zich hier niet bij wil neerleggen, moet de MR een geschil aanhangig maken bij
de Geschillencommissie.
Indien de MR dit niet doet, mag het voorgestelde beleid uitgevoerd worden.
Het MR reglement geeft aan dat bij het huidige aantal leerlingen de MR uit 16 leden mag
bestaan, waarvan 8 personeelsleden en 8 ouders / leerlingen.
De raad streeft ernaar om de verhouding tussen de locaties havo/vwo en vmbo van het SintMaartenscollege te laten bestaan:
 4 personeelsleden van het havo/vwo, 4 personeelsleden van het vmbo.
 4 ouders / leerlingen van het havo/vwo, 4 ouders / leerlingen van het vmbo.
Zoals gezegd is er nu 1 vacature ontstaan voor een ouder van het
vhbo/havo/atheneum/gymnasium.

Mochten er ouders zijn die enthousiast mee willen denken en praten over het beleid van
onze school en die samen met de schoolleiding dat beleid willen vormgeven, dan kunnen zij
zich kandidaat stellen.
Als u ervoor voelt als actief lid mee te werken aan de MR, dan kunt u dit nu via onderstaand
e-mailadres kenbaar maken bij de verkiezingscommissie van de MR.
Voor nadere informatie hierover kunt u terecht het huidige lid van de ouder-delegatie Tanja
Dohmen t.dohmen@lvomaastricht.nl
De namen van de overige MR leden zijn te vinden op de website van sint-maartenscollege.nl
onder het kopje schoolgids.
Door de vacatures staan daar nu echter geen ouders en/of leerlingen bij van het vmbo.
De zittingsduur geldt voor een termijn van 3 jaar.
De vaste vergaderavond is de dinsdag, ongeveer 10x per schooljaar en per bijgewoonde
vergadering ontvangt men een vaste vergoeding.

Indien er meer kandidaten dan vacatures zijn, worden in oktober verkiezingen gehouden.

Om misverstanden te voorkomen: de wet geeft aan dat een MR moet bestaan uit leerlingen,
ouders en personeel van een school. Het gaat nu om het Sint-Maartenscollege en dus niet
om vwo Maastricht.
Wij zullen dus alleen kandidaten mogen toelaten die staan ingeschreven bij het SintMaartenscollege.
De sluitingsdatum voor de kandidaatstelling is:
dinsdag 3 oktober 2017 om 12.00 uur.

Met vriendelijke groet,

de verkiezingscommissie Medezeggenschapsraad Sint-Maartenscollege
vhbo/havo/atheneum/gymnasium.
Armand Gozé (leerling)
Tanja Dohmen (ouder)
e-mailadres: mr@sint-maartenscollege.nl
internet
: www.sint-maartenscollege.nl

