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AGENDA
Ma 6 en di 7 november

Adviesgesprekken groepen 8

Beste ouders/verzorgers,
De herfstvakantie ligt weer achter ons, de wintertijd is ingegaan, de lampen in de school doen hun
werk. We zijn het laatste, feestelijke deel van 2017 begonnen. Een tijd waarin we veel leren, werken,
vieren en spelen. Een tijd waarin we steeds opnieuw mogen beseffen dat we er voor elkaar mogen
en moeten zijn. Samen spelen, samen werken, voor elkaar kunnen zorgen en op elkaar leren
vertrouwen. Een school is net een klein dorp waarin we het met elkaar moeten ‘maken’. Dank aan
een ieder die daaraan meewerkt!
Afgelopen maandag startte onze nieuwe collega in groep 7B. Wouter, van harte
welkom en we wensen je een fijne tijd op de Koningin Emmaschool!

Gisteren vond de jaarlijkse Emmabeurs plaats. De gymzaal werd omgetoverd tot een enorme
winkel. Tot laat in de avond zijn de betrokken ouders in de weer geweest. Wat een klus! De
definitieve opbrengst van de Emmabeurs volgt later maar voor nu onze grote dank aan deze groep
betrokken ouders die dit mogelijk maakte!!!
Nieuw Plaatsingsbeleid Gemeente Haarlem:
Vanaf 1 januari 2018 zal er een nieuw plaatsingsbeleid voor kinderen van 4 jaar ingevoerd gaan
worden. Dit gaat voorkomen dat ouders in het tweede (soms al in het eerste levensjaar) hun
zoon/dochter komen aanmelden om er voor te zorgen dat er tenminste een plek is gereserveerd
voor als ze vier jaar worden.
Hoe ziet dat er uit?
- Ouders van kinderen geboren in 2015 en 2016 krijgen deze maand een brief van de
Gemeente Haarlem waarin de procedure voor aanmelding op de basisschool vermeld staat.
(Als u uw zoon/dochter, geboren in 2015, al bij ons heeft aangemeld en u heeft van ons een
bevestiging gekregen, zorgt u er dan voor dat deze bevestiging bij deze nieuwe aanmelding wordt
ingeleverd)

-

-

U vult op het nieuwe formulier 6 scholen van uw voorkeur in waarbij de school van uw
voorkeur op nummer 1 komt te staan. Het gaat hier om scholen in de directe omgeving van
uw woonadres.
Het computersysteem gaat uiteindelijk bepalen op welke school de leerling zal worden
geplaatst. De ervaring in bv. Amsterdam is dat dit in de meeste gevallen de school van eerste
voorkeur wordt.
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Er blijven nog veel vragen over en open. Niet alles is nu al te beantwoorden. We gaan ons uiterste
best doen u zo goed mogelijk te blijven informeren.
(bij de bijlagen vindt u de officiële brief met betrekking tot het nieuwe plaatsingsbeleid)

Broertjes en zusjes?
Nu zult u denken: maar hoe zit dat dan met broertjes en zusjes? Schrik niet! Zij zullen altijd voorrang
krijgen op de school waar hun broer of zus ook op school zit. (wilt u als broertjes/zusjes nog niet zijn
doorgegeven dit vast bij ons melden? Dan kunnen we rekening houden met het aantal beschikbare plaatsen)

Enkele weken geleden kwamen er twee brieven mee naar huis. Eén formulier ivm privacybeleid. En
de brief van de Ouderraad in verband met de vrijwillige bijdrage. Fantastisch om te
melden dat 63% van de ouders het geld inmiddels heeft overgemaakt. Dank
daarvoor! Nog 37% te gaan  We houden u via de Vrijdagbrief op de hoogte.
Nog niet alle toestemmingsformulieren privacybeleid zijn binnen. Wilt u deze
z.s.m. ingevuld mee teruggeven naar school. (in de bijlagen vindt u beide brieven nogmaals)

VERSLAG MR VERGADERING VAN 17 OKTOBER 2017
Dinsdagavond 17 oktober is de MR weer bijeengekomen. Na een drukbezochte inloopavond hebben
wij een aantal zaken doorgenomen en daar doen wij graag verslag van.
Allereerst hebben wij de stakingsdag van 5 oktober jl. doorgenomen. De leerkrachten in de MR
vonden het een goed georganiseerde en geslaagde dag in Den Haag. Hoe nu verder? Er is sprake van
stakingsdagen in november. We blijven het volgen.
Ook is er gesproken over het plaatsingsbeleid wat per 1 januari 2018 van start gaat. In november
volgt er een voorlichtingsbrief van de gemeente Haarlem. Ook zal er verdere informatie op de Emma
site verschijnen.
De wensboom, die aan het begin van het schooljaar in school stond, was een groot succes.
De onderwerpen zijn bekeken en gerubriceerd. De MR zal samen met het team en de directeur een
aantal onderwerpen bespreken en oppakken. Zo was er een wens om meer activiteiten met de hele
school te hebben. Dit wordt op korte termijn al gerealiseerd: er komt met kerst een kerstborrel voor
de ouders.
Er waren meerdere wensen aanwezig met als onderwerp fietsenrekken. Er is een tekort aan
fietsenrekken. Dit punt wordt opgenomen met de directeur en met de verkeerscommissie.
Verder is de wens opgeschreven om meer formulieren digitaal te versturen. Het formulier met de
noodnummers gaat vanaf nu digitaal via Digiduif.
We eindigden de vergadering met het nascholingsplan 2017-2018. Dit is met instemming van het
personeel goedgekeurd.
Binnenkort verschijnt er een foto op de website met alle leden van de MR.
Zo krijgt de MR een gezicht en is het voor u makkelijker om met een
gezicht erbij, ons op school of op het schoolplein aan te spreken.
Mailen kan natuurlijk altijd nog op het adres: MR@kon-emmaschool.nl
De volgende vergadering is op dinsdag 28 november. De laatste
vergadering alweer van dit kalenderjaar.

Roerdompplein 19 - 2025 CS HAARLEM - 023-5370413 - www.kon-emmaschool.nl – directeur@kon-emmaschool.nl

Namens het team van de Koningin Emmaschool wens ik u en jullie een goed weekend toe en tot de
volgende Vrijdagbrief.
Met vriendelijke groet,
Nanda Klaassen
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