
 BESLUIT C.Q. ADVIES MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
 ___________________________________________________________________________ 
 Nummer:  2021-22-04 
 Datum:  23 september 2021 (schriftelijke vastlegging: 28 november 2021) 
 Soort:  Voordracht 
 Grondslag:  artikel 8a Wet medezeggenschap op scholen (WMS) 
 Vraag:  Verzoek voordracht leden sollicitatiecommissie nieuwe schooldirecteur, 

 zie bijlage  . 

 Besluit:  Stemt in 
 ___________________________________________________________________________ 

 Het voorstel: 
 Het bevoegd gezag vraagt de medezeggenschapsraad vier leden voor te dragen voor de 
 sollicitatiecommissie die het bevoegd gezag zal adviseren over de benoeming van een nieuwe 
 schooldirecteur. 

 Juridisch kader: 
 De medezeggenschapsraad heeft op grond van artikel 8a WMS het recht om personen aan te 
 wijzen die zitting zullen hebben in de sollicitatiecommissie die het bevoegd gezag zal adviseren 
 over de benoeming van de nieuwe schooldirecteur. 

 Overwegingen en opmerkingen: 
 -  De medezeggenschapsraad heeft voor de sollicitatiecommissie gezocht naar personen 

 met een achtergrond in management, onderwijskunde en human resource. 

 Slotsom: 
 De medezeggenschapsraad draagt de volgende personen voor in zitting te nemen in de 
 sollicitatiecommissie: 

 1. mevrouw Brigitte Gerris, personeel (onderwijskunde); 
 2. mevrouw Marian de Beurs, personeel (onderwijskunde); 
 3. de heer Diederik de Groot, ouder (management)  ; 
 4. mevrouw Miriam Zwinkels, ouder (human resource). 

 Voorzitter  Secretaris 

 D. van der Wal  B. Gerris 

 Bijlagen:  Voorgenomen besluit 



 Bijlagen 



Dennis van der Wal <dvdw030@gmail.com>

Re: voordracht benoemingsadviescommissie 
1 bericht

Eric van Dorp <Eric.vanDorp@spoutrecht.nl> 23 september 2021 om 14:41
Aan: Dennis van der Wal <dvdw030@gmail.com>
Cc: MR ODBS Pieterskerkhof <mr@pieterskerkhof.com>, Jasper Bunt <Jasper.Bunt@spoutrecht.nl>

Beste Dennis,

Dank je wel voor de namen. Ik ga er mee aan de slag.
Vervelend als het voelt als haast. Ik de vraag ook al voor de vakan�e voorgelegd aan de MR, maar ik
schat zo maar ik dat door de wisseling van MR leden en de voorzi�er, dit verzoek tussen wal en schip is
gevallen.
Ons secretariaat (Yvonne) gaat een bijeenkomst plannen.

Met vriendelijke groet,
 
 
Eric van Dorp 
College van bestuur SPO Utrecht

Postbus 9315, 3506 GH Utrecht
Orteliuslaan 871, Utrecht
030 265 26 40
www.spoutrecht.nl

Klik hier voor de route.
De dichtstbijzijnde parkeergelegenheid is P&R Papendorp. Van daaruit loopt u in 2 minuten naar ons kantoor.
 

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze
informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, verzoeken wij u
de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. Dit bericht is gecontroleerd op computervirussen
door een geautomatiseerd systeem. Direct na ontvangst van de informatie controleert de ontvanger de informatie op
bestandsgegevens en virussen. Afzender draagt geen aansprakelijkheid voor computervirussen en specifieke digitale
eigenschappen als maatvastheid, informatiescheiding en alle andere niet bij de vigerende tekeneigenschappen
behorende digitale attributen. Het auteursrecht berust bij afzender. 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

http://www.spoutrecht.nl/
https://www.google.nl/maps/dir/Orteliuslaan+871,+3528+Utrecht/@52.0687781,5.0784182,17z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x47c6659d7cb08371:0xa14a0019a1282208!2m2!1d5.0795928!2d52.069383!3e2
https://www.google.nl/maps/dir/Utrecht,+P%2BR+Papendorp,+Papendorp,+Utrecht/@52.0688945,5.0798026,17z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47c6659dae2fbcbf:0xca3a3c7e706f88fc!2m2!1d5.0815915!2d52.0679863


Van: Dennis van der Wal <dvdw030@gmail.com> 
Verzonden: donderdag 23 september 2021 13:31 
Aan: Eric van Dorp <Eric.vanDorp@spoutrecht.nl> 
CC: MR ODBS Pieterskerkhof <mr@pieterskerkhof.com>; Jasper Bunt <Jasper.Bunt@spoutrecht.nl> 
Onderwerp: voordracht benoemingsadviescommissie
 
Geachte heer Van Dorp, beste Eric,

Namens de medezeggenschapsraad van OBS Pieterskerkhof bericht ik u als volgt.

Voor de benoemingsadviescommissie hebben zich de volgende personen aangemeld:

1. mevrouw Brigitte Gerris, personeel, brigitte@pieterskerkhof.com
2. mevrouw Marian de Beurs, personeel, marian@pieterskerkhof.com
3. de heer Diederik de Groot, ouder, qolcompany@icloud.com
4. mevrouw Miriam Zwinkels, ouder, miriamzwinkels@gmail.com

Ik ga er vanuit dat u contact legt met bovenstaande personen. 

Verder zou het voor de toekomst fijn zijn als de medezeggenschapsraad wat langer de tijd krijgt voor (in dit geval) het
samenstellen van haar afvaardiging. De raad zou dan - mede in het kader van het vergroten van de betrokkenheid en
de transparantie - mensen kunnen vragen zich aan te melden in plaats van zelf mensen te benaderen. Dat gezegd
hebbende steek ik direct hand in eigen boezem omdat de medezeggenschapsraad natuurlijk al langere tijd wist dat
dit eraan zat te komen en wij daarop hadden kunnen (en misschien wel moeten) anticiperen. Wat mij betreft is het wel
een puntje van aandacht omdat de medezeggenschapsraad bestaat uit goedbedoelende vrijwilligers die niet altijd de
tijd en ruimte hebben om snel en adequaat te reageren. 

Ik vertrouw erop dat ik u hiermee naar behoren heb geinformeerd. Mocht u nog vragen hebben of willen overleggen
dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

Dennis van der Wal 

--  

Maliebaan 105
3581 CH  UTRECHT

M 06 - 1272 7477
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