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Aan alle leerlingen van de leerjaren 1, 2 en 3

Datum

Betreft

1 maart 2021

Verkiezing leerling geleding MR
Hubertus & Berkhoff

Kenmerk

ES/AvB/01-03-2021/I

Beste leerlingen van leerjaren 1, 2 en 3,
Bij dezen nodigen wij je uit voor deelname aan de verkiezingen voor de leerling geleding van de MR
van onze school.
Als MR vertegenwoordigen wij alle betrokkenen van de school. De Hubertus & Berkhoff is een
onderdeel van de stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA). Op elke school van het
VOvA is één deelraad of MR actief, die zich voornamelijk bezighoudt met onderwijs-gerelateerde
zaken.
De MR bestaat uit een personeelsgeleding (4 medewerkers van de school), een leerling geleding (2
leerlingen) en een oudergeleding (2 ouders). Door ons advies- en instemmingsrecht zijn we voor
een aantal onderwerpen (bijvoorbeeld de inhoud van de schoolgids en de hoogte van de vrijwillige
ouderbijdrage) een intensieve gesprekspartner voor de schoolleiding. We vergaderen ongeveer
veertien keer per jaar.
Deelname aan de MR betekent dat je inzicht krijgt in alle facetten van het onderwijs op de school.
Wij hopen dat het zitting nemen in de MR je betrokkenheid bij het onderwijs en de organisatie van
de Hubertus & Berkhoff zal vergroten. Op dit moment is er nog plek voor een leerling, in de leerling
geleding. En voor volgend schooljaar komt er nog een plek vrij. Jeroen (leerling geleding) gaat dit
jaar eind examen doen en verlaat de school en MR.
Wij nodigen je daarom graag uit je verkiesbaar te stellen voor de leerling geleding van de MR. Als
je gebruik wilt maken van de kandidaatstelling vragen we je uiterlijk donderdag 25 maart 2021 een
korte motivatie te sturen en aan te geven in welk leerjaar je zit. Als blijkt dat er verkiezingen nodig
zijn (dit is het geval bij meer dan een kandidaatstelling) zal je t.z.t. een digitaal stembiljet ontvangen.
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Bij een kandidaatstelling word je automatisch gekozen. Er zullen dan geen verkiezingen
plaatsvinden.
Stuur je motivatiebrief naar:
e.sanders@hubertusberkhoff.vova.nl
Graag zien we jouw reactie tegemoet.
Met vriendelijke groet,
De personeelsgeleding MR van Hubertus & Berkhoff
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