
Vacature oudergeleding Medezeggenschapsraad 

Ouder gezocht voor de MR: Meepraten op school? In de MR natuurlijk! 

Wat is een Medezeggenschapsraad (MR)? 
Elk schoolbestuur moet op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) een MR instellen. 
De medezeggenschapsraad van het Porta Mosana College bestaat uit 12 leden: 6 personeelsleden, 3 
ouders en 3 leerlingen verdeeld over de 2 locaties van de school. 
 
Wat doet een MR? 
De MR denkt mee met het bestuur, toetst haar besluiten en heeft 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 ouderbijdrage. 
 
Vacature oudergeleding 
Door het eindigen van het MR-lidmaatschap van mw. Fabienne Borst is er een vacature ontstaan voor 
een ouder voor de resterende termijn. Deze termijn loopt tot het einde van dit schooljaar. Daarom 
zoeken wij een ouder van een leerling van de havo-vwo locatie die de termijn van mevrouw Borst wil 
afmaken. Daarna is een nieuwe kandidaatstelling voor 3 jaar mogelijk. De MR vergadert maandelijks 
op donderdagavond, enkele bijeenkomsten met de andere Maastrichtse Medezeggenschapsraden zijn 
op woensdagavond. Regelmatig zijn er (informele) besprekingen op woensdagmiddag. 
Wij willen mw. Fabienne Borst hartelijk danken voor haar enorme inzet en grote betrokkenheid in de 
afgelopen tweeënhalf jaar.  
 
Wie mag zich kandidaat stellen? 
Alle ouders (of voogden) met een kind op de locatie Oude Molenweg kunnen zich voor de MR 
verkiesbaar stellen, zonder dat er bepaalde eisen aan hen 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 school. 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. 
 
Heeft u nog vragen? 
Voor verdere informatie of vragen kunt u zich wenden tot ouders die momenteel zitting in de raad 
hebben of de (vice)voorzitter van de raad: 

• Uranela de Goey (ouder hv): u.degoey@stichtinglvo.nl  
• Patricia Thal-Coolen (ouder vmbo): patriciathalcoolen@gmail.com  
• Ine Drummen (voorzitter): i.drummen@stichtinglvo.nl  
• Michel Feron (vicevoorzitter): m.feron@stichtinglvo.nl 

 
Geïnteresseerd? 
U kunt zich tot uiterlijk 31 januari 2020 als kandidaat aanmelden via een e-mail naar mevrouw Claudia 
Dieteren, ambtelijk secretaris van de MR: c.dieteren@stichtinglvo.nl met als titel “Kandidaatstelling 
MR PMC”. Wanneer er meerdere kandidaten zijn dan volgen er verkiezingen. 
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