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Schooljaar 2018-2019 
Nieuwsbrief 13, 4 maart 2019 

 

Staking 15 maart, de school is dicht. 
 
Het team van de Frankendael geeft gehoor aan de 
oproep van de vakbond om op vrijdag 15 maart te 
staken. 
Hierdoor is de school deze dag gesloten. 
 
 

Samenvatting oudertevredenheids-
peiling – Frankendaelschool 
 
In eind vorig schooljaar heeft een tevredenheids-peiling 
plaatsgevonden onder ouders van de Franken-
dalschool. Deze peiling werd in opdracht van het 
schoolbestuur uitgevoerd door het bureau “Scholen 
met succes”. Ouders werden uitgenodigd om een 
digitale vragenlijst in te vullen. 
Aan de oudertevredenheidspeiling hebben 89 van de 
206 ouders deelgenomen. Dat is een respons-
percentage van 43%. Deze 89 ouders/respondenten 
hebben de peiling voor 117 leerlingen ingevuld. De 
ouders/respondenten konden de vragenlijst voor 
meerdere kinderen invullen. 

 
Algemene tevredenheid 
Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat ouders aan 
de school van hun kind geven is 7,56. 
Frankendaelschool scoort gemiddeld 7,61. De 
waardering van de ouders voor Frankendaelschool is 
daarmee 0,05 punt hoger dan het landelijk gemiddelde. 
 
Tevredenheidcijfers 
De vragenlijst van de oudertevredenheidspeiling is 
ingedeeld in een aantal rubrieken (aspecten van het 
onderwijs) met verschillende soorten vragen. Een 
aantal rubrieken betreffen tevredenheidsvragen, 
waarbij is nagegaan hoe tevreden de ouders zijn over 
verschillende aspecten van de school. Dit wordt 
uitgedrukt in een tevredenheidscijfer per rubriek.  
 
In de figuur hieronder staan de tevredenheidscijfers per 
vraagrubriek voor Frankendaelschool weergegeven 
voor de rubrieken die uit onze standaardvragen uit de 
Vragenplanner zijn overgenomen 
Ter vergelijking zijn ook de cijfers opgenomen van de 
referentiegroep. (Dit zijn de gezamelijke resultaten van 

alle scholen waar Scholen met Succes in de betrefende 
periode een peiling heeft uitgevoerd). 
 
De rubrieken zijn geordend naar hoogte van het cijfer, 
met de hoogste waardering op nummer 1. 
 

 
Zoals uit bovenstaand overzicht kan worden 
opgemaakt, scoort de Frankendael op 7 van de 8 
gebieden boven het landelijk gemiddelde. 
Op het gebied van Partnerschap ligt dit 0,1 onder het 
landelijk gemiddelde. 
 
Partnerschap is een ruim begrip. In het algemeen kan 
worden gedacht aan het meedoen aan (school) 
activiteiten, omgaan met huiswerk, de missie en de 
visie van de school en de betrokkenheid van ouders bij 
de ontwikkeling en begeleiding van hun kinderen. 
 
We zullen daarom wekelijks op maandagochtend van 
08:30 – 09:00 op beide locaties een inloopspreekuur te 
houden om met u in gesprek te gaan over zaken 
aangaande ouderbetrokkenheid. Natuurlijk kunnen 
andere zaken die u bezig houden ook aan de orde 
komen. 
 
Momenteel is directie samen met het team bezig met 
het schrijven van het nieuwe vierjaren beleidsplan 
(schoolplan) Hierbij staat de koers van AMOS en de 
Frankendael centraal. 

Tevredenheid   Referentie 

 Peiling 
2018 

 Alle 
scholen 

1. De leerkracht 8,0  7,7 

2. Sfeer 7,8  7,3 

3. Contact met de 
school 

7,6  7,2 

4. 
Kennisontwikkeling 

7,4  7,3 

5. Aandacht voor 
vaardigheden 

7,3  7,2 

6. Begeleiding 7,3  7,0 

7. Veiligheid 7,0  6,3 

8. Partnerschap 6,9  7,0 
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Schoolplein Hogeweg 
 
In de vorige Nieuwsbrief hebben we al het een en 
ander verteld en de ouders van de locatie Hogeweg 
hebben het al gezien. Maar toch laten we hier nog 
eens het voorlopige resultaat zien. 
 

  
 
Deze week gaan we aan de slag met het plan om op een 
werk(zaterdag) ergens in mei of juni een aantal zaken 
zelf ter hand te nemen. 
In een volgende Nieuwsbrief gaan we daar meer over 
vertellen. 
 
 

Kledingbeurs 
 
Beste ouders en verzorgers,  
 
Twee keer per jaar wordt er een kinderkleding- en 
speelgoedbeurs gehouden op de Frankendaelschool, 
locatie Hogeweg. Iedereen, ook niet ouders / 
verzorgers van kinderen op de Frankendaelschool, 
kunnen hiervoor een verkoopnummer aanvragen via 
kledingbeurswgm@gmail.com of natuurlijk lekker 
komen shoppen.   

  
De volgende beurs is op zaterdag 23 maart 2019 van 
11:00 tot 13:00 uur.  
 
Verkopen  
Als eerste vraagt u een verkoopnummer aan via 
kledingbeurswgm@gmail.com.  
Op de vrijdag 22 maart 2019 kunt u bij de school al het 
speelgoed en kinderkleding inleveren met daar 
aangehecht een kaartje met het verkoopnummer, de 
prijs en de maat van de kleding.   
Het  inleggeld is EUR 3,50 per verkoper. Van de 
opbrengst per verkoper halen wij 15% af. U krijgt dus 
85% van uw verkopen van ons terug. Tijdens de beurs 
zelf komt er 15% bovenop de prijs die mensen op het 

kaartje zien. De in het totaal 30% van de opbrengst + 
het inleggeld gaat in zijn geheel naar de 
Frankendaelschool. De school kan daardoor extra 
cultuurprojecten draaien voor de kinderen.   
 
De kleding en spullen die niet verkocht worden 
kunnen de dag van de beurs weer worden opgehaald 
door de verkoper. Alles wat niet hoeft terug hoeft 
naar de verkoper kan gedoneerd worden aan Wings of 
Support.  
Op http://wingsofsupport.org/ kunt u meer informatie 
vinden over dit project.  
Spullen die daar niet voor geschikt zijn, zoals 
Nederlandstalige boekjes, zullen gedoneerd worden 
aan een kringloopwinkel.  
 
Doneren aan de school  
Heeft u geen zin om zelf spullen te labelen, maar 
draagt u de school een warm hart toe? Doneer dan 
speelgoed en kleding aan ons en wij zorgen voor het 
prijzen en de verkoop. De gehele opbrengst van deze 
spullen gaat naar de school. Hiervoor graag wel eerst 
e-mailen met kledingbeurswgm@gmail.com zodat we 
kunnen afspreken over de overdracht van de spullen.  
 
Vrijwilligers  
De kinderkleding- en speelgoedbeurs kan niet bestaan 
zonder de vele vrijwilligers die iedere keer weer 
helpen. Op vrijdag 22 maart wordt de kleding 
uitgehangen en het speelgoed uitgestald. Op zaterdag 
23 maart vindt de verkoop plaats en daarna wordt 
alles weer opgeruimd.  Vrijwilligers hebben eerste 
keus shoppen en kunnen genieten van een heerlijke 
maaltijd op vrijdagavond klaargemaakt door 
vrijwilligers en op zaterdag van een lunch die wordt 
aangeboden door de Albert Heijn Helmholzstraat.  
 
Interesse om spullen te verkopen of om vrijwilliger te 
worden? Mail ons op kledingbeurswgm@gmail.com  
 
Pam (moeder van Owen, groep 4/5 VLW)  
Anne (moeder van Alex, groep 4 HW)  
Miriam S. (moeder van Evi, groep 4 HW)  
Miriam K. (moeder van David groep 3HW)  
 
 

Nieuwe Schoolplanperiode 
 
De komende maanden staan in het teken van het 
opstellen van een beleidsplan voor de komende vier 
jaar. (het Schoolplan). Binnenkort buigt de MR zich over 
de eerste onderdelen. 
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Om alvast in uw agenda te noteren: 
 
De kleuters van de Hogeweg gaan op maandag 15 april 
van 09.00 uur tot 13.30 uur naar Artis.  
Verdere informatie volgt te zijner tijd.  
 

Groet, 
Sanne en Samira 

 
 

Wist U dat? 
 

 Op beide locaties een map beschikbaar is, waarin 
het verslag van MR bijeenkomsten is na te lezen. 

 Op de Hogeweg deze te vinden is in de klas van juf 
Sannne en op de von Liebigweg in de klas van juf 
Debbie. 

 De Frankendael ook op Facebook actief is? 

 We daar vooral actueel nieuws delen? 

 We onder de naam basisschool Frankendael te 
vinden zijn? 

 Er weer een mooi NSA aanbod is? 

 In de jaarkalender en foutje staat over de 
zomervakantie 2019? 

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

 De (aangepaste) 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 

 
 

Communicatie 
 

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

 
 

Agenda 
 
Maandag 4 maart 2019 

Rapportgesprekken (middag) 
Dinsdag 5 maart 2019 

Rapportgesprekken (middag en avond) 
 
 
De datum van de volgende Nieuwsbrief is: 

Donderdag 21 maart 2019 (nummer 14) 
 
 

 
 

https://frankendaelschool.nl/wp-content/uploads/2018/09/Kalender-2018-2019-def..pdf
mailto:directie.frankendael@amosonderwijs.nl
mailto:Voornaam.achternaam@amosonderwijs.nl

