De Centrale Lingeraad zoekt nieuwe leden!
Voor schooljaar 2020/2021 zijn wij op zoek naar:

 één oudercommissielid voor de kinderopvang
 één leerkracht voor de personeelsgeleding onderwijs
De Centrale Lingeraad is het centrale medezeggenschapsorgaan van De Linge op stichtingsniveau. We zijn een
enthousiaste club mensen die het van belang vindt het bestuur op kritisch-positieve manier te volgen en bij te staan.
Met een volledige bezetting kunnen wij een volwaardig gesprekspartner zijn voor het bestuur en de andere
inspraakorganen binnen de stichting.
Doe mee!
Wil jij je steentje bijdragen aan het goed functioneren van de kinderopvang en de scholen binnen De Linge?
Stel je verkiesbaar. Hierna lees je hoe je dat doet.

Wie kan zich verkiesbaar stellen?
Voor de oudergeleding kinderopvang kunnen alle ouders die gebruik maken van de
kinderopvangfaciliteiten van De Linge zich verkiesbaar stellen. Voorheen was dit enkel voorbehouden
aan leden van een lokale oudercommissie en is dus gewijzigd.
Voor de personeelsgeleding onderwijs kunnen alle medewerkers onderwijs van De Linge zich
verkiesbaar stellen.
Investering en vergoeding
Je vergadert zo’n 8 à 10 keer per jaar en daarnaast neem je zitting in een werkgroep waar jouw
eventuele expertise tot zijn recht komt. Voor personeel geldt een compensatieregeling en zijn
taakuren van toepassing. Voor ouders is er een onkostenvergoeding.
Spreekt dit je aan?
Stel je dan per mail kandidaat. Stuur hiertoe vóór 30 oktober 2020 een mail naar Jacqueline Mouton
(ambtelijk secretaris) j.mouton@delinge.nl, waarin:
 je jezelf kort voorstelt en laat weten aan welke locatie je verbonden bent;
 je kort vertelt over je motivatie om lid te worden van de Centrale Lingeraad.
Wat is de planning?
Je kunt je aanmelden tot 30 oktober 2020. Indien er meer kandidaten zijn dan vacatures worden er
verkiezingen gehouden. De CLR streeft ernaar uiterlijk 15 november 2020 de nieuwe leden van de
Centrale Lingeraad bekend te maken, zodat deze in kunnen stromen bij de eerste CLR-bijeenkomst in
die maand.
Meer informatie?
Heb je vragen of wil je meer weten? Neem contact op met Jacqueline Mouton (ambtelijk secretaris),
via j.mouton@delinge.nl of 026 317 9930.
We zien je kandidaatstelling graag tegemoet!
Met vriendelijke groet,
De Centrale Lingeraad

