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Onderwerpen

1

We heten Paul welkom en doen even een kort voorstelrondje.

2

De agenda wordt vastgesteld.

3

De notulen van 16 januari worden door Heleen aangepast en daarna vastgesteld.

4

Ingekomen stukken: Nieuwsbrief Samenwerkingsverband PO, februari 2019, ter
kennisgeving

5

Mededelingen directie
- Er is budget beschikbaar voor nieuw leerlingmeubilair. Hiervoor is een
voorbereidingsgroepje in het leven geroepen, zij hebben gesprekken met leveranciers en
gaan kijken op een school in Emmeloord. Rond de zomer knopen doorhakken.
- Bij de groepen 5 en 6 komen wc’s met urinoirs, als proef. Hopelijk gaat dit helpen bij
het hygiëneprobleem van de toiletten.
- Wat betreft de vernieuwbouw: Gemeente en Emmaschool liggen niet op één lijn wat
betreft de leerlingenprognose. Dit scheelt 6 lokalen. De gemeente gaat uit van de wijk,
niet van aantrekkingskracht. De gemeente heeft er tot nu toe altijd naast gezeten.
Er volgt eerst een gesprek met ambtenaren, indien nodig daarna met wethouder.
Er is nu een aanvraag voor 2 nieuwe lokalen gedaan.
De planning van de vernieuwbouw kan pas daarna gemaakt worden.
2021 wordt nu genoemd als start bouwjaar.
-Vervangingsproblematiek: het grootste probleem ligt nu bij het ziekmelden van een
leerkracht in de ochtend, dan is er vaak geen vervanging.
4-daagse schoolweek speel hier (nog) niet.

6

Instemming groeidocument IKC-plan 2019-2023
De MR stemt in met punt 1 t/m 6.Vanaf punt 6 geeft Han aan dat dit stuk nog in
ontwikkeling is, er wordt door de MR-leden alvast wel op geschoten.
Eind april komt het complete stuk ter instemming terug bij de MR.

7

Overlast auto’s in de Prinses Irenestraat.
Kunnen er acties gehouden worden m ouders nogmaals te wijzen op de overlast van
auto’s? Er geldt een stopverbod tussen 8 en 16 uur.
We gaan nu pilonnen neerzetten, als signaal naar ouders toe.
Han heeft met ouders gesproken, maar er is weinig bereidheid om mee te helpen.
Er is contact met stadstoezicht.
Riolering gaat nog aangepast worden, de straat wordt dan aangepast.
Mochten er mensen zijn die willen helpen met het aanspreken van ouders, graag melden
bij Han!

Actie

Heleen

Wat verder ter tafel komt.
Is het een idee om in plaats van het GPtje als downloadlink aan te bieden, de
nieuwsberichten rechtstreeks in de App te publiceren?
Nee, Vrienden van de Emmaschool willen graag advertentieruimte.
De MR zou het leuk vinden om weer samen met de leerlingenraad te vergaderen.
Voorstel: 10 april

Planning
Vergaderdatum

Notulist

Donderdag 18-10

Astrid

Dinsdag

Yanto

Problemen termijn nieuwbouw
Tijdpad schoolplan met kinderopvang

4-12

Onderwerpen

Woensdag

16-1

Heleen

Maandag

25-2

Lianne

Woensdag

10-4

Anja

concept ikc plan

Natasja

instemming ikc plan

Donderdag 16-5

Na vastellen notulen stuurt de notulist de volgende dag de vastgestelde naar Han.

