M.R. Slootermeerschool
Personeel

Ouders

1 Ilse van Smirren (voorzitter)

1 Loubna Amarti

2 Sandra Brantjes (voorzitter)

2 Souad Amri

3 Ashlin Stolwijk

3 Rachida Assabbah

4 Marieke Out

4 Sabah Basaïdi

5 Evelien Wiedijk

5 Latifa el Haddar

M.R. notulen 6 februari 2018
Deel 1 18.30 uur vergadering met directie
1. Welkom
Sandra is er weer.
2. Mededelingen




Vertrek personeel
o Arthur is gestopt miv de kerstvakantie. Uitleg naar ouders MR is via mail
gekomen.
o Nabila is gestopt miv de kerstvakantie.
o Heleen gaat stoppen miv 1 maart.
o Het is schrikbarend hoe weinig reacties er komen op vacatures. De paar reacties
die er komen zijn niet goed. Gelukkig kunnen we het intern door flexibiliteit van
collegas de groepen opvangen. Natasja en Ilse groep 1 / 2. Ashlin die Heleen in
groep 5 vervangt. Er vallen wel dingen weg maar in alle groepen is er wel ook nog
wat ondersteuning over. De vacatures staan nog open. 1 serieuze kandidaat
heeft gereageerd. Zij zag er uiteindelijk toch vanaf.
Ook binnen het bestuur aan het kijken hoe je ouders meekrijgt mbt de staking.
Het gaat niet alleen om salaris en werkdruk het gaat ook om de kwaliteit van het
onderwijs. Dat gaat ook ouders aan, om het belang van de kinderen.
Waar haal je goede leerkrachten vandaag. Om leerkrachten aan te trekken, uit
het Oosten van het land, komen er woningen beschikbaar in Amsterdam.
Geschikte lio’ers worden voor het afstuderen een baangarantie geboden. Er is
binnen de stichting een veel aantrekkelijkere reiskostenvergoeding. Om zittend
personeel te houden en nieuwe mensen te trekken. Het is een moeilijke tijd.

Verhuizing
o 1 april moeten we uit de Louis Couperusstraat. We verhuizen het weekend van
24 maart. De afspraak was dat een deel van deze locatie terug gaat naar de
Fockstraat. Dat is nog steeds zo. Maar dat zijn niet genoeg lokalen voor alle
groepen van de Louis Couperusstraat. De opties worden nu bekeken. Zodra Ron
het weet worden de ouders van de MR op de hoogte gebracht.
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