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Staking 
 

Beste ouder(s) / verzorger(s),   
Op donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari a.s. 
wordt in het onderwijs gestaakt. Werknemers zijn door 
de gezamenlijke bonden PO en VO opgeroepen die 
dagen het werk neer te leggen. De staking is bedoeld 
om aandacht te vragen voor de structurele problemen 
in het onderwijs. Het lerarentekort en de hoge 
werkdruk hebben als gevolg dat de kwaliteit van het 
onderwijs bedreigd wordt. Alle medewerkers, 
leerlingen en ouders die betrokken zijn bij Plateau 
Onderwijs zien dat terug in de dagelijkse praktijk. Bij 
Plateau leidt het lerarentekort tot structurele 
vervangingsproblemen en daardoor voor een extra 
belasting van de teams, kinderen en ouders. Wij 
roepen op tot maximale samenwerking tussen alle 
belanghebbenden en verantwoordelijke partijen om 
structurele investeringen in de kwaliteit van ons 
onderwijs en voor ons personeel te kunnen realiseren. 
Wij realiseren ons dat een tweedaagse staking de druk 
op ouders vergroot maar wij vragen uw begrip 
hiervoor. De problematiek is echter dusdanig groot dat 
we besloten hebben om de scholen te sluiten en actie 
te gaan voeren. De actiebereidheid landelijk en bij het 
personeel van Plateau is groot. Gelukkig hebben wij de 
afgelopen periode steunbetuigingen ontvangen van 
ouders op de scholen en de oudergeleding van de 
GMR. 2 Op donderdag 30 januari vertrekken we 
gezamenlijk met bussen naar Groningen om daar deel 
te nemen aan de manifestatie die door de 
onderwijsbond is georganiseerd. Op vrijdag 31 januari 
wordt door ons personeel geprotesteerd door op 
school aan de opgelopen werkachterstanden tijd te 
besteden.   
Met vriendelijke groet, Lidi Buurman Directeur-
bestuurder a.i.  
 
 
 

 
Filmfestival 
  

  
Op 4 februari gaan de leerlingen van groep 7 en 8 naar 
de film. Het is dit jaar de 7e keer 
dat Soroptimistclub Assen het filmfestival over 
kinderrechten organiseert. Dit jaar gaan zo'n 1500 
leerlingen en leerkrachten/begeleiders uit Assen naar 
De Nieuw Kolk en kunnen zij genieten van één van de 
uitgekozen films. De leerlingen gaan kijken naar 
“Bekas” (advies groep 7) en de oudste kinderen krijgen 
de film “Vechtmeisje” te zien.  
   
Doel van het festival is om kinderen, via films, bewust 
te maken van de kinderrechten en om de kinderen een 
kijkje te geven in het leven van andere kinderen over 
de hele wereld. Sinds vorig jaar bestaat het lespakket 
“Alle kinderen hebben rechten” van bibliotheek DNK 
waar scholen voor kunnen intekenen. Er wordt daarbij 
dieper ingegaan op de kinderrechten en het verhaal uit 
de film. Naast deze aanvulling biedt ook Unicef 
gastlessen aan, zodat er in de klas nagepraat kan 
worden. We hopen op een gezellige en informatieve 
dag!  
 
 
 
  



 

     

 

  

  

 

Info vanuit onze MR  
 
Tijdens de eerste vergadering van 2020 heeft de 
MR ingestemd met het Veiligheidsplan en het 
Schooljaarplan. Dit schooljaar worden drie 
inhoudelijke speerpunten gevolgd: de pilot 
rekenen en de doorontwikkelingen van Da Vinci en 
EDIE.  
Daarnaast volgt de MR de ontwikkelingen qua 
huisvesting nauwgezet. Met Plateau is gesproken 
over de aanvraag voor extra leslokalen en de 
voortgang van de (ver)nieuwbouw. De door de 
gemeente toegewezen extra lesruimte – bij de 
Maria in Campisschool – wordt om meerdere 
redenen niet passend gevonden. Er wordt gezocht 
naar alternatieven. Voor wat betreft de 
(ver)nieuwbouw van de Emmaschool, is 
aangegeven dat de voorbereidingen daarvoor in 
2020 worden gedaan. Daarna moet het 
bouwbesluit nog door de gemeente worden 
genomen.  
De zoektocht naar een nieuwe directeur heeft in 
het najaar benoembare kandidaat opgeleverd. 
Eind januari start de nieuwe procedure van 
werving en selectie. De MR hecht aan een 
gedegen, maar voortvarende procedure en volgt 
de voortgang.  
Het lerarentekort levert ook op onze school 
dagelijks bezettingsvragen op. De vervangingspool 
van Plateau is vaak leeg en ook de inzet van 
kunstvakdocenten van het ICO is niet altijd 
mogelijk. Met als gevolg dat er groepen naar huis 
worden gestuurd. Met de directeur hebben we 
gesproken over alternatieven, zoals de oproep aan 
ouders met een lesbevoegdheid zich te melden als 
invaller. De eerste ouder heeft zich al gemeld, 
fantastisch!  
Tot slot hebben we geconstateerd dat voor een 
aantal MR-leden de zittingstermijn erop zit. Dat 
maakt dat we binnenkort leerkrachten en ouders 
zullen vragen zich verkiesbaar te stellen voor de 
MR. Verkiezingen volgen later dit jaar.  
Vriendelijke groet,  
Namens de voltallige MR,  
Corry Kanning  

Aanwezigheid directeur  
Meintho Krol zal de komende twee weken elke dag 
aanwezig zijn behalve op maandag.  
  
 

Agenda 

Januari 
29   studiedag, alle kinderen vrij 
30  stakingsdag, school is gesloten 
31 stakingsdag, school is gesloten 
 
Februari 
15 eerste dag voorjaarsvakantie 
24 weer naar school 
 


