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Schooljaar 2018-2019 
Nieuwsbrief 5, 18 oktober 2018 

 

Team / AMOS 
 
Op maandag 29 oktober krijgen alle (ruim 750) AMOS 
medewerkers een SurfacePro (laptop/tablet) in 
bruikleen. 
Daarnaast krijgen ze een gedeelte van die dag ook 
instructie over het gebruik van dit apparaat. 
 
 

AMOS / ICT 
 
Gelijk met de uitlevering van de bovengenoemde 
laptops verdwijnen ook alle computers van de leraren 
bureaus en uit de kantoren. In plaats daarvoor komen 
dockingstations waar de medewerkers hun 
laptop/tablet aan kunnen koppelen om zodoende o.m. 
het digibord te kunnen bedienen. 
Alle data die op de lokale schoolservers staan gaan 
dan “in de cloud”. 
De leerlingen werken voorlopig nog wel met 
data/bestanden van de lokale servers, maar voor de 
kerstvakantie gaan ook die zaken de cloud in. 

 
Uiteraard zijn alle stappen en maatregelen getoetst 
aan de AVG en heeft Skool (de partij die het systeem 
beheert) maatregelen genomen i.v.m. beveiliging, 
spam, phising enz. 
Hoewel alles heel goed is voorbereid, kan het 
natuurlijk gebeuren dat er zaken toch even iets anders 
lopen. 
 
In navolging van bovenstaande zullen ook de dertig 
Chromebooks op de locatie Hogeweg geschikt worden 
gemaakt om in het nieuwe systeem mee te draaien. 
Voortuitlopend hierop krijgen de kinderen uit de 
groepen 6 t/m 8 instructie. 
 
In een volgende Nieuwsbrief komen we terug op de 
inzet van ICT voor en bij de kinderen. 
 
 

Schoolfotograaf 
 
In de vorige Nieuwsbrief heeft al gestaan hoe de 
bestellingen in z’n werk gaan. De inlogkaartjes zijn nog 
voor de vakantie op school afgeleverd. Ze zijn 
woensdag aan de kinderen meegegeven. 

 
 
 

Gebouwen en zo 
 
In de herfstvakantie worden op de locatie Hogeweg de 
vloeren van de lokalen in de was gezet. Dit kon 
vanwege de schilder- en onderhoudswerkzaamheden 
in de zomervakantie toen niet gebeuren. 
 
De vloeren op de locatie Von Liebigweg zijn van een 
andere samenstelling waardoor ze geboend moeten 
worden. Ook op die locatie kon dat vanwege 
werkzaamheden niet in de zomervakantie gebeuren 
en gebeurt het nu. 
 
Dat betekent dat op beide locaties op vrijdag, aan het 
einde van de dag, al het meubilair in één deel van het 
lokaal opgestapeld moet worden. 
Na de herfstvakantie richten de leerkrachten op 
maandag 29 oktober (voor of na hun instructie op de 
SurfacePro) hun lokaal weer in. 
 
Op de locatie Von Liebigweg wordt in de vakantie de 
vloer van de gymzaal/speellokaal vervangen door een 
minder gladde sportvloer met belijning. Dit is een 
grote klus en het kan zijn dat er op dinsdag 30 oktober 
nog niet gegymd kan worden. 
 
Op de locatie Hogeweg worden in de herfstvakantie 
eindelijk de buitenzonweringen herplaatst. 
 
 

Vakantie …. Spullen mee! 
 
Denkt u er nog aan om vrijdag 19 oktober er op te 
letten dat de kinderen gymkleding, tassen, jassen enz. 
enz. mee naar huis nemen. 
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NSA (Naschoolse Activiteiten)aanbod. 
 

Het loopt storm! Sommige activiteiten zijn al vol, daar 
moeten we dus gaan loten. 
Wil je weten of er nog vrije plekken zijn? Juf Nel heeft 
het antwoord. 

 
Zowel het NSA boekje, als het inschrijfformulier zijn via 
de website van de school –onder het kopje “Praktische 
info” – “Naschools aanbod” online beschikbaar. 
Klik hier voor het aanbod en hier voor het 
inschrijfformulier. 
 
 

Leerlingenraad 
 
Het is even stil geweest. Maar op dinsdag 6 oktober 
komt de leerlingenraad weer bij elkaar. 
We houden u op de hoogte! 
 
 

Windvissen knutselen in groep 3d 
 
Uiteraard met toestemming plaatsen we hier foto’s 
van groep 3 op de Von Liebigweg. 

 
 

Dinsdag 9 oktober 
hadden de kinderen van 
groep 3d wel een hele 
leuke dag. In groep 3 
leren ze natuurlijk 
rekenen, schrijven en 
lezen. En een van de 
woorden die we nu 
kunnen lezen is het 
woord: vis. Dat bracht  

 

 
de moeder van Lennox op een leuk, creatief idee. 
Laten we een ‘’windvis’’ gaan maken. Onder 
deskundige begeleiding van een drietal moeders 
hebben de kinderen van groep 3 prachtige windvissen 
gemaakt, die ook daadwerkelijk in de wind kunnen 
draaien. 

 
 
 

Nieuws vanuit de  
Medezeggen-schapsraad (MR) 

 
Wat is het doel van een medezeggenschapsraad 
(MR)? 
De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) 
verplicht elke basisschool om een Medezeg-
genschapsraad (MR) te hebben.  
De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor 
medezeggenschap, voor inspraak. De MR is het orgaan 
waarin de diverse groepen die in de school aanwezig 
zijn, ouders en personeel, worden vertegenwoordigd. 
De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en 
neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van 
datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Een van 
de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het 
instemming- en adviesrecht. Het doel is dat 
belanghebbenden kunnen meepraten over 
beslissingen die hen aangaan. De MR probeert een 
sfeer van openheid en democratie te bevorderen, 
zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn 
wat er speelt en daarop kunnen reageren. 
Hoe is de medezeggenschapsraad samengesteld?  
De MR bestaat uit ouders en personeelsleden, indien 
mogelijk in een gelijke verhouding. De omvang is 
afhankelijk van het aantal leerlingen.  
Op de Frankendael zijn er drie ouder-en drie 
personeelsvertegenwoordigers. Dit zijn: 
Jacco Calis, Catelijne van Melle & Anna Willmer 
(oudergeleding van de MR) 

https://www.flipsnack.com/frankendael/nsa-boekje-2018-2019-online-versie.html
https://frankendaelschool.nl/wp-content/uploads/2018/10/inschrijfformulier-VSD-1e-periode-2018-2019.pdf
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Sanne Laurijsen, Debbie de Groodt & Karin van de Pas 
(personeelsgeleding van de MR) 
 
Wat zijn de bevoegdheden van een 
medezeggenschapsraad? 
De MR heeft twee soorten bevoegdheden: adviesrecht 
en instemmingsrecht. 
Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus 
moet reageren op elk advies dat de MR geeft. De MR 
kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Het 
betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen 
hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen 
waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het 
schoolbestuur kan zonder instemming van de MR 
dergelijke besluiten niet nemen. Indien het bestuur 
het besluit toch ten uitvoer brengt kan de MR in 
beroep gaan bij de landelijke Klachtencommissie. De 
MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende 
zaken: 
Verandering van de onderwijskundige doelstellingen 
van de school; 
Het schoolplan dan wel het leerplan of het 
ondersteuningsplan; 
Het schoolreglement; 
Beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en 
welzijn. 
 
 

Sportaanbod stadsdeel Oost 
 
De eerste maand van dit schooljaar zit er alweer op, 
met als aftrap van het nieuwe sportseizoen de 
Nationale Sportweek van 15 t/m 29 september.  
Een keer een sport uitproberen, dat raden wij 
iedereen aan! Bij de Buurtsportvereniging kunnen 
kinderen een gratis proeftraining volgen. Het 
programma van de Buurtsportverenigingen is 
opgenomen als bijlage bij deze nieuwsbrief. 
 
Als tweede bijlage krijgt u een overzicht van Sport- en 
spelactiviteiten in de herfstvakantie. 
Vragen over de activiteiten? Mail naar 
sportstimulering.oost@amsterdam.nl 
Houd ook de Facebookpagina “Oost Sport” in de 
gaten! 
 

 
 
 

Ouderbijdrage 

 
Denkt u er nog even aan dat de ouderbijdrage op 15 
oktober betaald had moet zijn? 
U kunt de ouderbijdrage overmaken naar 
Rekeningnummer: NL92 INGB 0008489744 
Ten name van:   Ouderraad PC Basisschool  
   Frankendael, Amsterdam 
Betalingskenmerk: Naam + groep van uw  
   kind(eren)! 

 
 
 

Wintertijd 
 
Op zondag 28 oktober wordt de klok weer verzet en 
begint de wintertijd. We kunnen dan een uurtje langer 
slapen. 
Op zondag 31 maart 2019 begint de zomertijd weer. 
 

 
 
 

Wist U dat? 
 

 U bij vragen over de schoolfoto’s zelf direct contact 
met de fotograaf moet opnemen? 

 De contactgegevens elders in deze Nieuwsbrief 
staan? 

 Het NSA aanbod en het inschrijfformulier ook 
digitaal via de site te downloaden zijn? 

 De betalingsdatum voor de ouderbijdrage 
inmiddels verstreken is? 

 De Frankendael ook op Facebook actief is? 

 We daar vooral actueel nieuws delen? 

 We onder de naam basisschool Frankendael te 
vinden zijn? 

 In de jaarkalender en foutje staat over de 
zomervakantie 2019? 

 Die echt maar zes weken duurt? Namelijk t/m 
vrijdag 23 augustus. 

 De Jaarkalender ook als PDF via onze website te 
downloaden is? 

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

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

 
 

https://frankendaelschool.nl/wp-content/uploads/2018/09/Kalender-2018-2019-def..pdf
mailto:directie.frankendael@amosonderwijs.nl
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Communicatie 
 
Ieder teamlid is te bereiken op haar/zijn werkmail. Dit 
email-adres is opgebouwd volgens het patroon: 
Voornaam.achternaam@amosonderwijs.nl 

 
 

Agenda 
 
Maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 
 Herfstvakantie 

Maandag 29 oktober 
De kinderen zijn vrij vanwege een studie- 
werkdag van het team.  
De eerder vermelde studiedag op maandag 
7 januari 2019 is vervallen. Er is dan  
gewoon school. 
nieuwe ouders (VLW) 

 
De datum van de volgende Nieuwsbrief is: 

Donderdag 9 november 2018 (nummer 6) 
 

 
 

 
 

Het team van de Frankendael wenst iedereen een fijne herfstvakantie. 
 
 

 
 
 

Tot ziens op dinsdag 30 oktober! 

mailto:Voornaam.achternaam@amosonderwijs.nl

