De Springschans – Uithoorn

Uithoorn, 17 juni 2021
Betreft: verkiezing kandidaat MR

Beste ouder(s), verzorger(s),
We zijn blij te kunnen meedelen dat twee ouders zich kandidaat hebben gesteld om plaats te nemen
in de Medezeggenschapsraad (MR) met ingang van schooljaar 2021-2022.
Graag stellen we deze ouders aan u voor:
•
•
•

Naam: Sekhar Lahiri
Vader van: Sushmita Lahiri (roepnaam Suchi) groep 1/2
Motivatie: Graag zou ik de school beter willen leren kennen en tegelijkertijd een bijdrage
willen leveren. Ons oudste kind gaat nu net naar school en haar zusje zal op termijn volgen.
Een sterke, betrokken school vergt tevens de actieve inzet van ouders. Ik help hier graag aan
mee met een achtergrond in rechten en corporate governance.

•
•
•

Naam: Mark Vork
Vader van: Joy Vork groep 4
Motivatie: Ik ben de vader van Joy Vork en ik wil me graag inzetten voor De Springschans. Ik
heb een jaartje klassenouder mogen zijn en dat vond ik heel erg leuk. Toen Joy naar groep 3
ging waren er echter meer gegadigden en heb ik anderen de kans gegeven om deze taak te
mogen vervullen. Ik begrijp dat de Medezeggenschapraad een heel andere functie is, maar ik
merkte onder andere tijdens de algemene ledenvergadering, dat ik het wel en wee van De
Springschans een warm hart toedraag. In het dagelijks leven ben ik een bevlogen zelfstandig
ondernemer die kritisch en met groot oplossend vermogen naar de diverse uitdagingen die
op mijn pad komen kijkt.

Middels een enquête die via Survey Monkey vandaag aan u verstuurd wordt via email kunt u uw
voorkeursstem uitbrengen. Let op: u kunt maar 1x stemmen. Stemmen kan tot en met donderdag 24
juni.
Zodra de uitslag bekend is, wordt u hiervan op de hoogte gebracht.
Hartelijk dank voor uw stem!
Met vriendelijke groet,

Medezeggenschapsraad De Springschans
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