Retouradres: Betuwestraat 29, 1079 PR Amsterdam

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit
de leerjaren 1, 2 en 3

Datum

Betreft

1 maart 2021

Verkiezing oudergeleding MR
Hubertus & Berkhoff

Kenmerk

ES/AvB/01-03-2021/II

Geachte ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit leerjaren 1, 2 en 3,
Bij dezen nodigen wij u graag uit voor deelname aan de komende verkiezingen voor de
oudergeleding van de MR van de Hubertus & Berkhoff waarop uw kind (of het kind dat u verzorgt)
zit. Ook wijzen wij u op de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen voor de oudergeleding van
deze MR. Ook uw kind ontvangt een brief waarin hij of zij zich kandidaat kan stellen voor de leerling
geleding van de MR.
Als MR vertegenwoordigen wij alle betrokkenen van de school van uw kind. De Hubertus & Berkhoff
is een onderdeel van de stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA). Op elke school van
het VOvA is één deelraad actief, die zich bezighoudt met voornamelijk onderwijs gerelateerde
zaken van die school.
Wij bestaan uit een personeelsgeleding (4 medewerkers van de school) een leerling geleding (2
leerlingen) en een oudergeleding (2 ouders).
Door ons advies- en instemmingsrecht als MR zijn we daarom voor een aantal
onderwijsonderwerpen (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.
Ouder (of verzorger) zijn in de MR betekent dat u inzicht krijgt in alle facetten van het onderwijs op
uw school. Wij hopen dat het zitting nemen in de MR uw betrokkenheid bij het onderwijs en de
organisatie van de school zal vergroten.
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Op dit moment is er een oudergeleding. De leerlingen van deze ouders doen dit schooljaar examen
en zullen de school gaan verlaten, hierdoor zijn er 2 plaatsen vacant voor de oudergeleding van de
MR.
Wij nodigen u daarom graag uit, zich verkiesbaar te stellen voor de ouder geleding van de MR. Als
u gebruik wilt maken van de kandidaatstelling vragen we u uiterlijk donderdag 25 maart 2021 een
korte motivatie te sturen naar e.sanders@hubertusberkhoff.vova.nl en aan te geven in welk
leerjaar uw zoon of dochter zit.
Als blijkt dat er verkiezingen nodig zijn, namelijk bij meervoudige kandidaatstelling zult u t.z.t een
digitaal stembiljet ontvangen, per e-mail.
Mochten er 2 kandidaten zijn voor de oudergeleding dan worden deze per acclamatie gekozen. Er
zullen dan geen verkiezingen plaatsvinden.
Graag zien wij uw reactie tegemoet,
Met vriendelijke groet,
MR Hubertus & Berkhoff
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