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Onderwerp: invulling vacature ouder-lid Medezeggenschapsraad Da Costaschool 
 
 
Geachte ouder(s)/ verzorger(s),   
 
 
 
De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit momenteel uit twee ouderleden 
(Gerlinda Vermeulen en  Mariët de Kok) en twee personeelsleden (Henrieke Klappe 
en Gretha van der Stege). De vergaderingen  worden ook bijgewoond door de 
directeur, Albert Magré, die in de MR een adviserende rol heeft.  
  
Vanuit de MR is het de gewoonte dat één van de ouders ook zitting neemt in de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De oudergeleding van de 
huidige MR ziet daartoe geen mogelijkheid. 
 
Daarom hebben wij dhr. Verhoek, vader van Jason (groep 3) en Davey (groep 1) 
benaderd met de vraag om namens de MR van de Da Costaschool zitting te nemen 
in de GMR. Hij heeft hierover nagedacht en is bereid deze taak op zich te nemen. 
 
De MR denkt mee, adviseert en heeft inspraak in zaken met betrekking tot school. 
Deze vorm van inspraak is bedoeld om samen met de schoolleiding en het team te 
zorgen voor een optimaal leerklimaat voor de kinderen. De MR vergadert over zaken 
als de financiële begroting, de communicatie tussen school en ouders, het beleid met 
betrekking tot de aanschaf van nieuwe methodes, de uitvoering van de schoonmaak, 
de formatie (welke leerkrachten komen voor welke groepen) enz.  Om een beeld te 
krijgen van wat de MR wordt behandeld, zijn de notulen van de MR-vergaderingen 
voor u ter inzage. De GMR bespreekt met name de school overstijgende belangen.  
 
Als christelijke basisschool willen wij graag MR-ouderleden die de grondslag en 
doelstelling van de school respecteren. (Uit het MR-reglement: ouders van leerlingen 
die tot de school zijn toegelaten met toepassing van art. 58, eerste lid van de Wet op 
het primair onderwijs, kunnen slechts kandidaat worden gesteld voor verkiezing tot lid 
van de raad, indien zij schriftelijk hebben verklaard de grondslag en de doelstelling 
van de school te respecteren).  
Wij willen u de gelegenheid geven om (met in achtneming van het bovenstaande 
over de grondslag en doelstelling van de school) eventueel met een tegenkandidaat 
te komen.  
U kunt zich tot vrijdag 20 april kandidaat (laten) stellen door uw naam en verdere 
gegevens in een gesloten envelop aan de secretaris van de MR te overhandigen.  
 



Als er binnen de genoemde termijn namen van kandidaat MR-ouderleden worden 
ingediend, dan worden deze aan u bekend gemaakt en zal er een schriftelijke 
verkiezing plaats vinden. Deze stemming zal plaatsvinden op donderdag 31 mei 
2018. 
Als er geen namen worden ingediend, dan wordt dhr. Johan Verhoek geacht 
gekozen te zijn en is met hem deze tussentijdse vacature ingevuld. 
 
Voor verder inlichtingen kunt u terecht bij de voorzitter van de MR, mevr. Gerlinda 
Vermeulen of bij de secretaris, mevr. Henrieke Klappe. U kunt trouwens ook bij hen 
terecht om de notulen van de MR in te zien. 
Namens de MR van de Da Costaschool,  
 
met vriendelijke groeten,  
 
Henrieke Klappe, 
secretaris 
 
 
 
 
 


