
Verkiezingsdocument medezeggenschapsraden 2022  
 
Binnenkort zijn er weer verkiezingen voor de MR-en van beide locaties. In dit 
document zijn de bijzonderheden, de werkwijze en het tijdpad opgenomen zoals dat 
is vastgesteld door de GMR. 
 
Algemeen: 
De verkiezingen worden jaarlijks georganiseerd voor de helft van het aantal zittende 
leden per locatie en per geleding.  
 
Stemprocedure 
De stemming vindt digitaal plaats in de periode van 16 mei t/m 20 mei 2022. 
Tijdens de eerste vergadering van de GMR in het nieuwe schooljaar vindt de 
overdracht plaats.  
 
Organisatie 
Iedere geleding organiseert per locatie verkiezingen onder haar eigen leden. Alle 
geledingen houden zich aan het volgende tijdpad en communicatieschema. 

 
TIJDPAD EN COMMUNICATIESCHEMA VERKIEZINGEN van de 
MEDEZEGGENSCHAPSRADEN Locatie Athena en Socrates. 
 

 De verkiezingen vinden plaats van 16 mei 2022 9.00 tot 20 mei 16.00. Er kan 
uitsluitend digitaal gestemd worden. 

 

 Vanaf maandag 4 april 2022 is per geleding en per locatie de voorlopige (digitale) 
lijst met verkiesbare en kiesgerechtigde personen ter inzage bij de administratie. 
Zij die ingeschreven zijn als leerling bij een locatie van de Stichting Stedelijk 
Gymnasium zijn kiesgerechtigd en verkiesbaar voor die locatie, dat geldt ook voor 
ouders van de betreffende leerling. Personeel dat in dienst is van de Stichting 
Stedelijk Gymnasium is kiesgerechtigd voor één locatie en kan voor één locatie 
een stem uitbrengen. 

 

 PR : Uiterlijk vrijdag 1 april wordt via de media die toegankelijk zijn voor de 
betreffende geledingen en locaties bekend gemaakt dat er verkiezingen 
gehouden zullen worden voor de MR van de locatie. Er zal in ieder geval op de 
site van het Gymnasium een bericht verschijnen op 4 april (oproep kandidaten), 
16 mei (lijst met kandidaten en eventueel hun profiel), de gehele week vanaf 
maandag 16 mei tot en met 20 mei (oproep om te stemmen),  23 mei 
(bekendmaking uitslag verkiezingen). Voor het overige kiezen de geledingen en 
locaties hun eigen PR-strategie die past bij de doelgroep. 

 

 Tot vrijdag  8 april 2021 om 16.00 uur kunnen op verzoek van belanghebbenden 
dan wel ambtshalve door de verkiezingscommissie wijzigingen in de lijst worden 
aangebracht. 

 

 Verkiesbare personen kunnen zich uiterlijk tot maandag 9 mei 2022 16.00 uur 
schriftelijk of per e-mail kandidaat stellen. Deze kandidaatstelling moet gericht zijn 
aan de Verkiezingscommissie Medezeggenschapsraad Stedelijk Gymnasium, 



Fruinlaan 15, 2313 EP Leiden of gericht zijn aan het volgende e-mail adres : 
medezeggenschapsgl@gmail.com 
 

 De verkiezingscommissie verstrekt, door tussenkomst van de ambtelijk secretaris, 
aan betrokkene een gedagtekend bewijs van ontvangst van de kandidaatstelling. 
 

 De verkiezingscommissie stelt per geleding en per locatie uiterlijk 11 mei 2022 
een kandidatenlijst op en legt de lijst ter inzage op de administratie/ stelt deze 
digitaal ter beschikking aan de administratie. 
 

 Uiterlijk 14 mei 2022 worden de kiesgerechtigden via een e-mail op de hoogte 
gesteld van de wijze waarop de digitale stemprocedure plaats zal vinden, dat de 
stemprocedure anoniem is en dat fraude in verband met het gebruik van digitale 
middelen wordt voorkomen.  

 
Overige vereisten die voor beide locaties gelden 
 

Indien uit een geleding niet meer kandidaten zijn gesteld dan er zetels in de 
medezeggenschapsraad zijn voor die geleding, vindt er voor die geleding geen 
verkiezing plaats en worden de gestelde kandidaten geacht te zijn gekozen. 
De verkiezingscommissie stelt het bevoegd gezag, de MR en de betrokken 
geleding daarvan tijdig vóór de verkiezingsdatum in kennis. 
 
Zetelverdeling per locatie: Ouders 2 zetels 

Leerlingen 2 zetels 
Personeel  4 zetels. 

 

 Een kiesgerechtigde brengt ten hoogste evenveel stemmen uit als er zetels voor 
zijn geleding in de MR zijn. Op een kandidaat kan slechts één stem worden 
uitgebracht. 

 

 23 mei stelt de verkiezingscommissie het aantal geldige stemmen vast dat op 
elke kandidaat is uitgebracht. 

 

 Gekozen zijn de kandidaten die achtereenvolgens het hoogste aantal stemmen 
op zich hebben verenigd. Indien er voor de laatste te bezetten zetel meerdere 
kandidaten zijn die een gelijk aantal stemmen op zich verenigd hebben, beslist 
het lot. 

 
De verkiezingscommissie 2022: 
 
Frank Hoogewoning en Caroline Overbeeke (ouders) 
Agnes van Rijn (leerlingen)  
Alex Zakharian en Anne Reichart (personeel) 
 


