Bijlage MR verkiezingen

MR verkiezingen
Gelukkig hebben zich 3 ouders kandidaat gesteld voor de oudervertegenwoordiging binnen de MR.
Hieronder stellen zij zich alle drie aan u voor, met een motivatie om de oudergeleding van de MR te
versterken.

Beste ouders,
Mijn naam is Els Verpoorten en ik ben de
moeder van Stijn en Ruben Cuiper,
respectievelijk groep 5 en 3. In het dagelijks
leven ben ik werkzaam als makelaar/ consultant
in Amsterdam.
De afgelopen twee jaar ben ik verbonden
geweest aan het bestuur van het Startnest. En
hoe goed het ook is geweest om bij te dragen
aan de uiteindelijke bestuurlijke fusie, vond ik
het ergens ook jammer dat het eindigde.
Graag blijf ik nog, naast het stamgroepmoederschap, verder verbonden aan het reilen en zeilen van
de school en daarmee leek deelname aan de MR mij een mooie gelegenheid.
Hopelijk mag ik hier gebruik van gaan maken. Ik hoop daarmee ook op jullie steun.
Met vriendelijke groeten,
Els Verpoorten

Beste ouders/verzorgers,
Ik ben Elmas de Jong-Çinar en ben mama van Melodi
(Oeroeboeroe groep 5) en Omar (Krullevaar groep 1).
Ik werk als Anti-Financial Crime analyst bij Deutsche Bank.
Daarnaast probeer ik zoveel als mogelijk betrokken te zijn bij
het schoolleven van de kinderen, door te koken, lezen en te
helpen waar nodig, zoals bij het plastic soep project van laatst.
De MR lijkt mij een mooie gelegenheid om een grotere bijdrage
te leveren en betrokken te blijven en hiervoor vraag ik jullie
hulp!
Groeten
Elmas
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Beste ouders ,
Naar aanleiding van de oproep aan ouders om zich verkiesbaar te
stellen voor de MR, stel ik mij via deze weg aan u voor: Ik ben
Astrid Bleeker, moeder van Tijmen (groep 8) en Lars (groep 1). Ik
kom dus al aardig wat jaren op ’t Startnest en heb veel
ontwikkelingen gezien binnen de school. De MR kan een mooie
bijdrage leveren aan deze ontwikkelingen in een tijd dat het niet
altijd makkelijk is en ik ben daar graag onderdeel van.
Wie ben ik? Ik ben dus Astrid, 39 jaar, moeder van 2 kinderen en
getrouwd met Daan. Ik ben werkzaam bij Ons Tweede Thuis bij de
afdeling leren en ontwikkelen. Via deze weg kom ik dus veel in
aanraking met het onderwijs, vooral het middelbaar onderwijs en
middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Het ontwikkelen van
maatwerk MBO onderwijs is 1 van mijn taken. Ik denk dat deze ervaring waardevol kan zijn bij de
taken van de MR.
In mijn vrije tijd ben ik graag samen met mijn gezin en familie en vrienden: samen op stap in de
buitenlucht, strand, bos, lekker kamperen in binnen- of buitenland, bij slecht weer een goed boek
lezen of met elkaar een spannende film of serie kijken.
Groet
Astrid
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We nodigen u hierbij uit om uw stem uit te brengen op een van deze kandidaten.
Spelregels MR Verkiezing
Bij een MR verkiezing hoort een aantal spelregels. Deze lichten we hierbij aan u toe.

•
•
•
•
•
•
•
•

Alle ouders en wetmatige verzorgers van kinderen op ’t Startnest zijn stemgerechtigd.
Als ouder/verzorger kunt u één stem uitbrengen.
U ontvangt van ons via de leerkracht van uw oudste kind 2 genummerde stembiljetten
gedrukt op gekleurd papier. Deze zijn bestemd voor beide ouders/verzorgers.
In deze infobijlage vindt u een korte introductie van de kandidaten voor de MR, zodat u een
goede keuze kunt maken.
De stemming is anoniem. Dit betekent dat u uw stembiljet zonder uw naam erop
opgevouwen in de stembus kunt doen.
Zet u alstublieft één kruisje bij de kandidaat van uw keuze. Stembiljetten met meerdere
kruisjes worden ongeldig verklaard.
De stembus staat vanaf maandag 4 maart in de hal van de school, direct bij de hoofdingang.
U kunt uw stem uitbrengen tot uiterlijk vrijdagochtend 8 maart 9.00 uur.
De uitslag van de verkiezing maken we op 12 maart bekend in de Info. Bij een gelijk aantal
stemmen voor de kandidaten met de meeste stemmen, volgt een tweede stemronde.

Tot slot
Wij hopen natuurlijk dat u uw stem gaat uitbrengen. Mocht u nog vragen hebben, aarzelt u dan niet
om deze te stellen aan de MR leden. Dat kan door ons persoonlijk aan te spreken of een mail te
sturen naar mr@startnestl.nl
Met vriendelijke groet,
De MR.
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