
 

Onderwerp: Verkiezingen Medezeggenschapsraad  

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van leerkrachten, ouders en kinderen van De 

Vijf Sterren op beleidsgebied. Zowel de leerkrachten als ouders in de MR moeten in staat zijn om de 

belangen in het oog te houden van álle leerlingen en álle ouders, zonder politieke of religieuze kleur. 

Kortom: het belang van alle mensen op onze (oecumenische) school staat centraal.   

Onze MR bestond tot dit schooljaar uit twee leden voor de oudergeleding en twee leerkrachten voor 

de personeelsgeleding.  

Met ingang van dit schooljaar hebben de twee ouders, Colin Kik en Samir Lalami, na jaren van 

betrokkenheid en tomeloze inzet aangegeven geen zitting meer te nemen in de MR. Zij hebben 

inmiddels andere carrièrekeuzes gemaakt, waarbij wij hen heel veel succes en plezier wensen! 

Dat betekent dat de MR van De Vijf Sterren nu op zoek is naar twee ouders die de MR willen komen 

versterken. Dit houdt in dat er op korte termijn verkiezingen zullen plaatsvinden. Voelt u zich als 

ouder betrokken bij de school en wilt u graag via medezeggenschap uiting geven aan deze 

betrokkenheid? 

Dan kunt u zich voor 15 oktober 2018 aanmelden als MR-kandidaat bij MR-leden Ingrid Oosterhof en 

Kevin Kwakman, via onderstaand adres: 

ingrid.oosterhof@amosonderwijs.nl  / kevin.kwakman@amosonderwijs.nl  

We verzoeken u bij de aanmelding een motivatie te schrijven, waarin u zichzelf voorstelt en aangeeft 

waarom u zitting wilt nemen in de MR van De Vijf Sterren. Wanneer er zich meer dan twee 

kandidaten aanmelden, zal overgegaan worden tot anonieme verkiezingen. Deze anonieme 

verkiezingen zullen middels een stembiljet per mail plaatsvinden door een niet-MR-lid. Op basis van 

de meeste stemmen zal bepaald worden wie als oudergeleding in de MR zitting zal gaan nemen. 

Uiteraard kunt u voor informatie over de werkzaamheden van een MR te allen tijde een huidig MR-

lid aanspreken.  

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zijn vol vertrouwen in afwachting van 

uw aanmelding. Met vriendelijke groet,  

(namens de MR)  

Ingrid Oosterhof en  

Kevin Kwakman 
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