
Vrijdag 27 september 2019 

Betreft: vacature oudergeleding mr 

Beste ouders/verzorgers,  

Wettelijk gezien is iedere school verplicht om een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. Ook op de 
Apollo is deze actief. De MR bestaat momenteel uit de volgende personen: 
- Chris Wakker (personeelsgeleding) 
- Jennifer Coevert (personeelsgeleding) 
- Jemuel Wilkes (oudergeleding) 
 
Wij hebben op de Apollo altijd 2 ouders in de oudergeleding, dus dat betekent dat er een plek vrij is. Voor 
deze plek kunt u zich verkiesbaar stellen. Hieronder staat kort toegelicht wat een MR is en doet en hoe u 
zich verkiesbaar kunt stellen:  

Wat is een Medezeggenschapsraad (MR)? 
Elk schoolbestuur moet op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) een MR instellen. In 
het voortgezet onderwijs bestaat de MR uit een personeels-, ouder- en leerling geleding. Op de Apollo 
bestaat zowel de personeels- als de oudergeleding uit 2 leden. De leerling geleding wordt aan gewerkt. 

Wat doet een MR? 
De MR denkt mee met het bestuur, toetst haar besluiten en heeft bij bepaalde besluiten instemmings- of 
adviesrecht. Belangrijke wijzigingen kunnen niet worden doorgevoerd zonder instemming van de MR. De 
MR praat bijvoorbeeld mee over de visie van de school, nieuwbouw en de schoolgids. Een goed 
functionerende MR kan samen met de ouderraad (OR) een grote bijdrage leveren aan de kwaliteit van 
onderwijs en de sfeer en veiligheid op school. 

Vacature oudergeleding 
Eind van het vorige schooljaar 2018/2019 is er een plek vrij gekomen, doordat de zoon van Olga de Vos 
zijn diploma behaald heeft. Dit betekent dat er één vacature is waarvoor wij een enthousiaste ouder 
zoeken. We zoeken iemand die zich zo snel mogelijk, voor een termijn van maximaal 3 jaar, beschikbaar 
wil stellen. 

Wie mogen er lid worden? 
Alle ouders (of voogden) met een kind op de Apollo kunnen zich voor de MR verkiesbaar stellen, zonder 
dat er bepaalde eisen aan hen mogen worden gesteld. 

Waarom zou u in de MR gaan? 
Als MR-lid kunt u een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op de Apollo. U bent nauw 
betrokken bij de school, kunt meepraten en -beslissen over het beleid, krijgt meer contact met andere 
ouders, het team en het bestuur en doet op allerlei uiteenlopende gebieden een schat aan ervaring op. 

Geïnteresseerd? 
Meldt u zich dan als kandidaat aan via een e-mail naar deelraad@deapollo.nl met als titel MR-
kandidaat/oudergeleding. Voeg een korte tekst toe waarin u zich voorstelt als kandidaat en geef aan 
waarom u zich kandidaat stelt. Deze informatie gebruiken wij om de ouders te informeren. Kandidaten 
kunnen zich aanmelden tot vrijdag 4 oktober 2019, 17.00 uur. 

Met vriendelijke groeten,      
Namens de Apollo deelraad 
 

Chris Wakker 
Voorziter MR 
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