
DEELRAAD MEDEZEGGENSCHAPSRAAD VATHORST COLLEGE

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vertegenwoordigers van personeel, leerlingen en ouders. De
raad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over allerhande schoolzaken. Daarnaast heeft de MR
een aantal rechten die verankerd zijn in de Wet Medezeggenschap op Scholen. Over een aantal zaken moet
de schoolleiding advies of instemming van de MR vragen.

De MR bestaat momenteel uit 8 leden: de oudergeleding bestaat uit 2 ouders, de leerling-geleding uit 2
leerlingen en de personeelsgeleding bestaat uit 4 personeelsleden. Samen hebben de leerlingen op dit
moment één stem omdat we hierdoor op de juiste verhouding oudergeleding samen met leerling geleding
tegenover de personeelsgeleding komen. Gezien de groei van de school verwachten we dat de MR de
komende jaren meer leden zal krijgen.

De MR vergadert ongeveer 8 x per jaar, deze staan aangegeven in de jaaragenda. Iedere vergadering start
met een overleg met de schoolleiding. Daarnaast kunnen de oudergeleding, leerling-geleding en
personeelsgeleding ook onafhankelijk van elkaar samenkomen.
De leden van de MR stellen suggesties en ideeën uit de achterban op prijs. U kunt de leden of de ambtelijk
secretaris daarvoor per mail bereiken.

Voor meer informatie kun je het huishoudelijk reglement raadplegen. Mocht je een agenda en bijbehorende
notulen willen inzien, stuur dan een mail aan de ambtelijk secretaris.

De procedure verkiezing ouder in de MR mei/juni 2022 vind je HIER.

De samenstelling en e-mailadressen van de MR in het schooljaar 2021-2022:

MR
Naam Mailadres Geleding
Michiel Westlnd m.westland@vathorstcollege.nl Personeel/PMR/VZ
Suzanne Stuifbergen s.stuifbergen@vathorstcollege.nl Personeel/PMR
Walter van de Hoef w.hoef@vathorstcollege.nl personeel/PMR
Laura Boes l.boes@vathorstcollege.nl Personeel/PMR
Inge Horrée ingehoho@gmail.com Ouder
Vacature Ouder
Danique van Dijkhuizen danique.dijkhuizen@vathorstcollege.nl Leerling
Emma Swaenen emma.swaenen@vathorstcollege.nl Leerling
Annette van Valkengoed a.valkengoed@vathorstcollege.nl Rector
Saskia Soetevent s.soetevent@vathorstcollege.nl Ambtelijk secretaris
GMR
Harld Berendsen Harld@outlook.com Ouder
Monique Schouten m.schouten@vathorstcollege.nl Personeel
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