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Nieuwsbrief 6, 10 november 2017 

 

Team 
 
Edith Tjaden is vanaf vrijdag 17 november t/m vrijdag 
24 november afwezig in verband met een 
ziekenhuisopname.  

 
 

Staking op 12 december 
 
Zoals u al uit de media heeft kunnen vernemen, zullen 
er op dinsdag 12 december opnieuw acties in het 
onderwijs plaats vinden. 
Vanuit ons bestuur zult u hier ook nog informatie over 
krijgen. 
Het mag duidelijk zijn dat de acties niet louter bedoeld 
zijn om salarisverhoging af te dwingen, maar ook ter 
vermindering van de werkdruk.  
In dat kader bezien is het komende lerarentekort 
(vooral in de grote steden) ook een grote bron van 
zorg. E.e.a. heeft nu al z’n effect op de vervanging van 
zieke leerkrachten. 
De stakingen hebben daarnaast tot doel om e.e.a. op 
de politieke agenda te krijgen en te houden. En dat is 
hard nodig. 
Ook omdat er stadsbreed nu al scholen zijn die hun 
vacatures niet kunnen invullen en die permanent 
zonder leerkrachten zitten. 
Ons is een geval bekend van een school waar op dit 
moment 3 leerkrachten afwezig zijn en per 1 januari 5 
vacatures heeft. 

 
 

Een leerkracht ziek en dan? 
 
Het is voor iedereen, leerlingen, ouders, collega’s, 
directie, en niet in de laatste plaats de zieke leerkracht 
zelf, heel vervelend als een teamlid door ziekte geveld 
wordt en niet aan het werk kan. Maar wat gebeurt er 
dan eigenlijk? 
Hier onder schetsen we wat er gebeurt als er een 
leerkracht ziek is. 
Voor 07:00 uur meldt een leerkracht zich bij de 
directie ziek. 
Die directie belt daarna parttimers op om te kijken of 
deze kunnen komen invallen. Als dit niet het geval is 
worden collega’s, die al vroeg op school zijn, gevraagd 
een werkpakket uit te draaien waarmee de kinderen 
uit de klas van de zieke collega een dag uit de voeten 
kunnen. 
In alle groepen is een verdeellijst gemaakt die bij de 
leerkrachten bekend is en waarop staat welke 
kinderen naar welke groepen gaan. 
Eventueel wordt de verdeellijst al op het digitale bord 
zichtbaar gemaakt. 
Als de tijd het toelaat informeren we nog voor de 
school begint, de ouders van de leerlingen die 
verdeeld gaan worden. 
Ondertussen zorgen de leerkrachten die er kinderen 
bij krijgen dat er plekjes voor hun gastleerlingen zijn. 
In de ochtendbriefing wordt afgesproken wie de groep 
opvangt, de absenten noteert, de groep verdeelt en 
hoe we met die leerlingen het eind van de schooldag 
afsluiten. 
In de loop van de dag zoekt de directie samen met het 
team naar oplossingen indien de afwezigheid langer 
gaat duren. 
Voor de groepen 1/2 (kleuters) geldt een andere 
regeling die we een volgende keer zullen toelichten. 
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MR Verkiezing 2017 
 
In de week na de herfstvakantie is er op beide locaties 
gestemd. Na telling van de 116 ingevulde stembriefjes, 
bleken de meeste stemmen te zijn uitgebracht op 
Jacco Calis. Tijdens de MR-vergadering van maandag 6 
nov hebben we Jacco welkom geheten. Ook hebben 
we toen afscheid genomen van Steven Berendsen.  
 

 
 
 

Hoofdluis 
De ouders van de Hogeweg zijn hier in een aparte mail 
al over geinformeerd. We zetten hieronder voor 
iedereen nog even de tekst neer. 
 
Geachte ouders/verzorgers.  
 
Er zijn luizen bij een of meerdere leerlingen van onze school 
aangetroffen. Dat is voor deze leerlingen en hun ouders erg 
vervelend maar zeker geen schande. Luizen zijn echte 
overlopers en in principe kan elke kind of elke volwassene 
luizen oplopen.  
Om de luizen goed te bestrijden vragen we uw hulp.  
We zouden het zeer op prijs stellen als u uw eigen kind en de 
rest van uw gezinsleden wilt controleren op luizen en 
eventuele aanwezige neten(luizeneitjes). Voor tips omtrent 
het uitkammen en het eventueel behandelen verwijzen wij u 
naar de website van de GGD. 
http://www.ggd.amsterdam.nl/jeugd/jeugdgezondheidszorg
/hoofdluis/ 
Mocht u luizen bij uw kind aantreffen dan vragen wij u hier 
melding van te maken bij de leerkracht van uw kind. 
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 
Team Frankendaelschool  
 

 
 
 

Voortgangsgesprekken 
 
Volgende week (maandag 13 november, dinsdag 14 
november en woensdag 15 november vinden 
voortgangsgesprekken plaats. 
Bij de lokalen hangen intekenlijsten, waarop u, indien 
u dit wenst, kunt intekenen om een gesprek met de 
leerkracht van uw kind te hebben. 

Groep 8 aan het werk 
 
Groep 8 heeft zich binnen de lessen wereldorientatie 
gebogen over Tsunami’s.. Hieronder wat beelden van 
hun werksessies en presentatie. 

 
 

 

  
 
 

Wist U dat? 
 

 De gemeente Amsterdam ook al bezig met 
activiteiten om meer onderwijzend personeel te 
werven? Klik hier voor meer informatie 

 Vragen opmerkingen suggesties m.b.t. de 
Nieuwsbrief 

 Vragen opmerkingen suggesties m.b.t. de 
Nieuwsbrief altijd welkom zijn? 

 Dit via de mail kan naar? 
directie.frankendael@amosonderwijs.nl 

 
 

Communicatie 
 
Ieder teamlid is te bereiken op haar/zijn werkmail. Dit 
email-adres is opgebouwd volgens het patroon: 
Voornaam.achternaam@amosonderwijs.nl 

 
 

Agenda 
 
Maandag 13 november 
Begin van de voortgangsgesprekken  
Dinsdag 14 november 
Informatie ochtend voor nieuwe ouders (VLW) 
Vrijdag 17 november 
Informatie ochtend voor nieuwe ouders (HW) 
De data van de volgende Nieuwsbrieven zijn: 
24 november, 8 december, 22 december 
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