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Medezeggenschapsraad        30 augustus 2021 
St. Vitusschool Bussum 
 
Aan alle ouders, 
 
Betreft: Verkiezingen voor het ouderdeel van de Medezeggenschapsraad (MR) 
 
Geachte ouders, 
 
Wilt u met een beperkte tijdsinvestering echt betrokken zijn bij bestuurlijke en onderwijskundige 
vraagstukken van de school, dan is zitting nemen in de MR een uitgelezen kans. 
 
In de MR wordt gesproken over alle zaken die belangrijk zijn op onze school. U kunt dan bijvoorbeeld 
denken aan: de vorm en methode van het onderwijs, de besteding van budgetten, veiligheid en jaar- en 
meerjarenplannen. Soms heeft de MR instemmingsrecht en moet ze toestemmen, wil een bepaald besluit 
van bijvoorbeeld het bestuur of de directie uitgevoerd mogen worden. In andere zaken heeft de MR 
adviesrecht. Het belangrijkste doel van de MR is het beoordelen of de verschillende belangen 
meegenomen zijn in de besluitvorming. 
 
De tijdsinvestering waar u aan moet denken zijn ongeveer 8 avonden per schooljaar en lees- en 
voorbereidingswerk voor de vergaderingen.  
 
In de komende periode vinden de verkiezingen voor het ouderdeel van de MR plaats. Dit is wettelijk 
geregeld en moet elke 2 jaar plaatsvinden. De termijn waarvoor een lid gekozen wordt is dan ook 2 jaar. De 
MR bestaat uit drie leden die vertegenwoordigd zijn namens de leerkrachten en drie leden namens de 
ouders. 
 
De situatie voor de verkiezingen van het ouderdeel van de MR is als volgt: 
De heer Martin Brandt is in 2019 door u gekozen. Zijn termijn loopt af en is niet meer herkiesbaar.  
 
Er is dan ook een vacature waarvoor wij op zoek zijn naar een enthousiaste betrokken ouder. 
 
De procedure: 

 Aanmelden kan schriftelijk/ mail tot en met 14 september 2021 bij Ivonne van Geelen 
(ivonnevangeelen@stvitusschool.nl). 

 In de week van 20 september 2021 is de bekendmaking van de kandidaten. 

 Mocht zich 1 kandidaat melden dan is deze automatisch gekozen en benoemd. 

 Zijn er meerdere kandidaten, dan volgen er verkiezingen. Hierover wordt u dan nader geïnformeerd. 
 
Wij zien uit naar uw reactie! 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de Medezeggenschapsraad 
 
 

U vindt dit bericht ook op de website! www.stvitusschool.nl 
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