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Zwolle, 21 september 2022 

 

Betreft: Nieuwe leden LMR 

 

Hallo allemaal, 

Namens alle leerlingen zitten wij, Lisanne, Naomi en Patrick, in de medezeggenschapsraad van 

deze school. Wij zitten in ons examenjaar, wat betekent dat er nieuwe leden nodig zijn vanaf 

januari. Heb jij hier interesse in? 

Wat is de medezeggenschapsraad? 

De medezeggenschapsraad (MR) is het formele overlegorgaan binnen de school. Het bestaat uit 

3 leerlingen, 3 ouders en 6 personeelsleden. De MR helpt bij het nemen van belangrijke 

beslissingen en is een laatste controle voordat de schoolleiding beslissingen neemt. Eerst wordt 

een voorstel besproken en later wordt er over gestemd. Als lid van de MR kan je zelf ook 

voorstellen doen of dingen ter sprake brengen die leven onder leerlingen, zoals wij hebben 

gedaan over genderneutrale toiletten. Als lid van de leerlingengeleding (LMR) vertegenwoordig 

je de leerlingen op school en moet je de beste beslissingen maken voor leerlingen en school als 

geheel. De MR kan de schoolleiding adviseren om iets wel of niet te doen en soms zelfs tegen 

een voorstel stemmen, waardoor het besluit niet door kan gaan of aangepast moet worden. 

Ongeveer elke zes weken komt de MR ’s avonds van 19.30 uur tot 22.00 uur samen, meestal op 

de maandagavond. 

Ben ik geschikt? 

Iemand die in de MR zit, moet het leuk en interessant vinden – je bent soms avonden op school 

en moet ook voorbereidingen doen – maar je moet ook enthousiast zijn. Ook moet je goed 

kunnen opkomen voor de belangen van de leerlingen. We willen benadrukken dat iedereen uit 

klas 3, 4 en 5 lid mag worden van de MR. Het is juist de bedoeling dat de LMR zo divers mogelijk 

is en uit leden uit zowel de onderbouw als bovenbouw bestaat, zodat de leerlingen het best 

kunnen worden vertegenwoordigd. Meld je dus vooral aan! 

Hoe kan ik me aanmelden? 

Voor je aanmelding schrijf je een korte motivatiebrief (ong. een derde tot een halve pagina), 

met een foto van jezelf. In de brief schrijf je waarom je in de MR wilt komen, wat je geschikt 

maakt en wat je zoal wil gaan doen in de MR. Mail je brief naar 

patrick.siemonsma@celeanum.nl. 

 

 

 

Je kunt je aanmelden tot en met woensdag 5 oktober. Hierna zullen verkiezingen worden 

gehouden (bij meer dan drie kandidaten), waarbij iedereen van klas 1 t/m 5 mag stemmen. 

Met vriendelijke groet, 

 

Lisanne Boks, Naomi Hartemink & Patrick Siemonsma 

Leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad (LMR) 



 

 

www.celeanum.nl 

 

 

P.S. Als je ideeën of suggesties hebt waar wij als LMR iets mee kunnen, of als je tegen iets 

aanloopt waarbij je denkt dat de MR er iets aan moet doen, benader ons dan vooral! 

Dat kan in persoon, met een DM naar @medezeggenschapceleanum of via een mailtje naar 

lisanne.boks@celeanum.nl, naomi.hartemink@celeanum.nl of 

patrick.siemonsma@celeanum.nl.  

 

 

 

 


