Medezeggenschapsraad
Aan: alle kiesgerechtigde leerlingen van het
havo/vhbo/vwo van het Sint-Maartenscollege.
Datum: 26 oktober 2017
Betreft: Bekendmaking kandidaten MR-verkiezingen 2017
Beste leerling,
Zoals wij eerder bericht hebben, is er een mr-zetel vacant voor een leerling van onze school.
Inmiddels is de aanmelding voor deze vacature gesloten en er hebben zich twee leerlingen
aangemeld. De kandidaten zijn geworden: Nadia Ghalouti (V6B) en Assur Koushaba (V6B).
De verkiezingen zullen krachtens het verkiezingsreglement (zie ‘medezeggenschapsraad’ op
de website van de school) anoniem plaatsvinden. De kandidaten zullen zich in onderstaande
brieven aan jullie voorstellen:
Nadia Ghalouti
Beste medeleerlingen,
Mijn naam is Nadia Ghalouti en ik zit in het eindexamenjaar van VWO. In het eerste jaar
maakte ik direct een staking mee, docenten werden zomaar ontslagen door LVO. Toen werd
het me duidelijk dat er veel ontevredenheid is. We hebben het gevoel dat er zomaar
beslissingen genomen zonder dat de leerling of docent maar iets kan zeggen!
Leerlingen voelen zich ongehoord, ik ook, daarom meldde ik me aan voor de leerlingenraad
en zelfs voor het dagelijks bestuur van de leerlingenraad, zodat ik onze stem kon laten horen
aan de directie. Helaas is de leerlingenraad maar een adviesorgaan. De MR daarentegen
heeft daadwerkelijk een beslissende stem. Als ik hierin zit dan kan ik de plannen van de
leerlingenraad beter uitvoeren.
SMC is een school met veel verbeterpunten. Door in overleg te treden met de directies, zou ik
te allen tijde jullie belangen krachtig kunnen verdedigen. Jullie kunnen mij of de
leerlingenraad gewoon aanspreken of bereiken via sociale media. Ik wil graag de MR in,
zodat ik een bijdrage kan leveren aan de school en zodat het onderwijs voor de mensen die
nu hier zitten en de mensen die hier nog komen te zitten van goede kwaliteit zal zijn.
Een stem op mij, is een stem voor alle leerlingen. Voel je gehoord!
Assur Koushaba
Mijn naam is Assur Koushaba, ik ben momenteel 17 jaar en ik zit in het zesde en laatste jaar
van gymnasium. In mijn vrije tijd houd ik me met name bezig met muziek maken, gitaar en
piano spelen, voetballen, fitnessen en natuurlijk studeren.

Veel mensen die mij kennen zouden mij beschrijven als een vooruitstrevende en ambitieuze
jongen. Het streven naar een succesvol beleid is daarom ook iets waar ik zeker waarde aan
hecht. Aangezien het Sint-Maartenscollege de afgelopen jaren sterk achteruit is gegaan, lijkt
het me tijd voor een nieuwe stem: de stem van de leerlingen.
Nu zult u zich afvragen: Waarom Assur? Beste lezer, mijn antwoord is heel simpel. Voor mij is
de mening van de leerlingen en docenten belangrijker dan het aantal bezuinigingen die
plaatsvindt. Ik wil dat iedereen stap voor stap voelt dat het beter gaat. Daarnaast is het naar
mijn mening niet alleen belangrijk dat de leerlingen zich veilig voelen, maar ook dat er
gelijkheid heerst tussen jong en oud, zwart en wit, man en vrouw. Nu zal en kan ik verder niet
veel meer van u vragen. Wel vraag ik u om uw stem, in de hoop dat ik uw gegeven stem later
kan doorvoeren in de gemeenschappelijke mening van de school.
Over hoe en wanneer de verkiezingen gaan plaatsvinden, kunnen jullie binnenkort nadere
berichtgeving verwachten.
Met vriendelijke groet,
De verkiezingscommissie havo/vhbo/vwo (Tanja Dohmen en Armand Gozé)

