Zaandam, 5 februari 2020

Betreft: kandidaatstelling voor oudergeleding medezeggenschapsraad 2020-2023

Geachte ouders1,
De huidige medezeggenschapsraad komt 1 augustus 2020 aan het eind van haar driejarige
zittingsperiode. Tijd om via verkiezingen een nieuwe medezeggenschapraad voor de periode
2020-2023 te formeren. Elke ouder van ten minste één leerling op het Zaanlands Lyceum
kan zich aanmelden als kandidaat voor de oudergeleding van de MR. Hierbij sturen wij u
meer informatie over de medezeggenschapsraad, de kandidaatstelling en eventuele
verkiezingen, als er meer kandidaten zijn dan vacante plekken.

Wat doet de medezeggenschapsraad?
De MR is het officiële orgaan dat overlegt met de directie en het beleid toetst. Dat betekent
dat beleidsvoorstellen ter advisering of instemming aan de MR worden voorgelegd en dat de
MR het recht heeft zaken die op school spelen onder de aandacht van de directie te
brengen. De afgelopen jaren heeft de MR bijvoorbeeld instemming verleend aan de
institutionele fusie met het Saenredamcollege en de invoering van setting & streaming in 3havo. Ook onderwerpen als werkdruk, veiligheid op school en het bezoek van de inspectie
passeerden de revue.
De MR bestaat uit drie geledingen: de personeelsgeleding/PMR (zes posities), de
oudergeleding (drie posities) en de leerlinggeleding (drie posities). Zo’n zes keer per jaar
komt de voltallige MR bij elkaar voor overleg met de directie; daarnaast zijn er ook
overlegmomenten tussen de directie en de personeelsgeleding/PMR. De overlegmomenten
vinden altijd op maandagmiddag plaats.

Hoe stelt u zich kandidaat voor de vacante plekken?
U stelt zich kandidaat voor één van de drie plekken (termijn: 1 augustus 2020 - 1 augustus
2023) door vóór woensdag 26 februari 17.00 uur een e-mail te sturen naar het dagelijks
bestuur van de huidige MR: voorzitter Jan Willem Siffels (j.siffels@zaanlands.nl) en
secretaris Olivier de Bruijn (o.debruijn@zaanlands.nl). Bij die mail stuurt u ook een korte
tekst waarin u zich voorstelt aan de overige ouders en waarin u aangeeft waarom u zich
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Waar ‘ouder(s)’ staat, kunt u desgewenst ook telkens ‘verzorger(s)’ lezen.

kandidaat stelt. In het geval dat er verkiezingen worden georganiseerd (zie onder) zullen
deze wervingsteksten onder alle ouders worden verspreid.

Wanneer worden er verkiezingen georganiseerd?
Als er meer dan drie kandidaten zijn voor de oudergeleding van de MR, zullen er
verkiezingen worden georganiseerd. Zo spoedig mogelijk na sluiting van de kandidaatstelling
wordt de lijst met verkiesbare ouders en wervingsteksten per e-mail onder de ouders
verspreid. Verkiezingen vinden plaats via een schriftelijke stemming tussen 11 en 27 maart.
De leerlingen krijgen het formulier voor hun ouders mee naar huis en u, of uw zoon of
dochter, kan het formulier op school bij de receptie inleveren. Op vrijdag 3 april volgt dan de
uitslag van de verkiezingen.
De verkiezingen voor de personeelsgeleding van de MR zijn om praktische redenen iets
eerder in gang gezet. De verkiezing voor de leerlinggeleding en de oudergeleding verloopt
synchroon.
Hopelijk is het bovenstaande voldoende duidelijk. Mocht u vragen of opmerkingen hebben of
meer informatie willen over de MR, benadert u dan gerust het eerder genoemde dagelijks
bestuur van de huidige MR.
We zien uw reacties met belangstelling tegemoet.

Hartelijke groet,
Olivier de Bruijn (secretaris) en Jan Willem Siffels (voorzitter)

