OPROEP KANDIDATEN MR BONNEFANTEN COLLEGE
De Medezeggenschapsraad van het Bonnefanten College is op zoek naar 1 ouderlid.
De zittingsduur als lid van de MR is in termijnen van 3 jaar. Wij evalueren na afloop van ieder schooljaar of leden
hun deelname aan de MR willen continueren.

Samenstelling
Omdat het Bonnefanten College met het Bernard Lievegoed College onder één BRIN-nummer valt, vormen wij
samen een MR van 16 leden. Tijdens het schooljaar 2020-2021 zijn in overleg met het bevoegd gezag
2 “deelraden” opgericht. Dit betekent dat de MR van het Bonnefanten College nu zelfstandig vergadert en alleen
op BRIN-brede stukken gezamenlijk dient te vergaderen.
De MR van het Bonnefanten College bestaat uit:
• 4 Personeelsleden (OOP of OP)
• 2 Ouderleden (momenteel is er 1 vacature)
• 2 Leerlingleden (momenteel is er 1 vacature)
De MR voert één keer per maand overleg met de rector, te weten de heer Peter-Mathijs Linsen.
Via dit overleg zijn leerlingen, ouders en personeel betrokken bij de beoordeling en ontwikkeling van het beleid.
De komende jaren zal de MR zich buigen over reguliere onderwerpen als formatieplan, begroting,
schooljaarplannen en vakantierooster maar ook over de onderwijsontwikkeling op het Bonnefanten College en de
toekomstontwikkeling van het onderwijs in Maastricht.

Faciliteiten voor ouders
• Een vacatievergoeding per bijgewoond overleg met het bevoegd gezag.
• Overige kosten worden op declaratiebasis vergoed.
Daarnaast heeft de Medezeggenschapsraad de mogelijkheid om kosten te declareren van scholing van de leden
van de raden en de raden als geheel, van het inhuren van deskundigen (advies van de vakbonden bijvoorbeeld),
van het voeren van rechtsgedingen en van het informeren en raadplegen van de achterban. Voorwaarde is dat
het bevoegd gezag vooraf in kennis wordt gesteld.

Procedure
Alle ouders/voogden van leerlingen van het Bonnefanten College locatie Eenhoornsingel kunnen zich
kandidaat stellen voor de MR.
Indien er meer kandidaten dan vacatures zijn, worden er verkiezingen gehouden. Hiervoor zal t.z.t. een
verkiezingscommissie samengesteld worden.
Als u zich kandidaat wilt stellen kunt u uiterlijk 1 oktober 2022 een mail sturen naar de
voorzitter van de MR via: a.landman@stichtinglvo.nl.
U krijgt na aanmelding binnen twee dagen een ontvangstbevestiging.

Ouders met belangstelling om zich kandidaat te stellen kunnen indien gewenst informatie
inwinnen bij de voorzitter van de MR van het Bonnefanten College.
Indien u niet geïnteresseerd bent in de MR maar wel graag meedenkt over het onderwijs, dan is
wellicht onze ouderraad (zie de website van het Bonnefanten College:
https://www.bonnefantencollege.nl/school/ouderraad/) iets voor u.

Met vriendelijke groet, ook namens de MR van het Bonnefanten College,
Anne Landman
Voorzitter MR Bonnefanten College
a.landman@stichtinglvo.nl

