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: Natasja, Yanto
Onderwerpen

Opening van de vergadering.
Notulen worden vastgesteld. Een aanvulling op deze zijn: De Emmaschool heeft zich
gehouden aan de afspraken t.a.v. een klas de 1e ziektedag van de leerkracht naar huis te
kunnen sturen.
a.
b.

c.

Er is een nieuwe vacature uitgegaan.
De MR heeft kennis van de planning genomen. Astrid vraagt:
Hoe wordt het onderhoud nu geregeld tot aan de ver(nieuw)bouw?
Bijvoorbeeld dakgoten-lekkage, trap en loper naar de teamkamer, schilderwerk
binnen, Loden leidingen(?!!)Wie is verantwoordelijk en wie gaat het doen?
Niet alleen korte vervanging is lastig , maar ook op lange termijn
(zwangerschap) vervanging vinden wordt moeilijk. Voor Tally is het verlof met
veel moeite ingevuld en voor Marriet moet nog worden gezocht.
Vragen voor Meintho:
1. Welke mogelijkheden biedt Plateau om invallers te krijgen en te houden? Is
dit in lijn met wat andere besturen in de omgeving bieden?
2. Is er een plan B. wanneer er helemaal geen vervangers meer zijn (denk aan
bijv. een 4-daagse schoolweek)?
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We hebben kennis genomen van de aanpassingen. Als deze daadwerkelijk letterlijk zo
zijn overgenomen stemmen wij in mits:
Op pagina 4, 1. Aanmelding Het woord “maximaal” graag toevoegen.
Dit is in lijn met afspraken van de Rijks Overheid.
(op de Emmaschool hanteren we nu 3 wenochtenden).
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Leerkrachtengeleding: Lianne en Anja gaan met ingang van komend schooljaar uit de
MR. Tineke en Agnes komen er dan in.
Oudergeleding: Yanto en Corry gaan eruit (zittings-periode van 3 jaar is verstreken). Er
komt vrijdag 14 februari een oproep op Mijnschool om nieuwe ouders te werven.
Ouders kunnen reageren tot 10 maart a.s.
Bij 3 of meer aanmeldingen worden er verkiezingen uitgeschreven.
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Geen.
De vergadering wordt gesloten.

Actie

