
 

               
 
  

 



 
  

VOORWOORD 

 

 

Geachte ouder(s)/ verzorger(s), 
 
Voor u ligt de informatiekalender van basisschool Frankendael voor het schooljaar 2019-2020. In deze kalender vindt 
u informatie die voor u en uw kind dit jaar van belang is. Ieder gezin ontvangt de kalender aan het begin van het 
schooljaar tijdens de kennismaking of de informatieavond. 
 
De informatiekalender is ook digitaal te vinden op onze website www.frankendaelschool.nl. Hier vindt u meer 
informatie over de school.  
 
In deze kalender treft u naast informatie ook een jaaroverzicht (activiteitenkalender) met daarin alle activiteiten die 
onze school voor dit schooljaar heeft gepland. Ook de studiedagen van het schoolteam en de schoolvakanties hebben 
wij opgenomen. 
 
Eventuele wijzigingen en aanvullingen die tijdens het schooljaar nodig blijken te zijn, maken wij via onze website en 
onze digitale nieuwsbrief bekend. 
 
Heeft u toch nog vragen, neemt u dan even contact met ons op. 
 
Het team, de medezeggenschapsraad en de ouderraad van Basisschool Frankendael wensen u en de kinderen een 
plezierig schooljaar 2019 – 2020 toe. 
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  september 2019 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

26 

augustus 

1e schooldag 
 

27 

augustus 

 

28 

augustus 

 

29 

augustus 
Kennismakings-

gesprekken 

30 

augustus 
Kennismakings-

gesprekken 

31 

augustus 

 

1 

2 
Kennismakings-

gesprekken 

 

Informatieochtend 

nieuwe ouders 

(Hogeweg) 

 

3 
Kennismakings-

gesprekken 

 

Informatieochtend 

nieuwe ouders  

(von Liebigweg) 

 

4 
Kennismakings-

gesprekken 

5 6 7 8 

 

9  
 

10 11 
8:30/9:00 Inloop 

voor ouders 

12 13 14 15 

16 17 

 

 
 

Prinsjesdag 

18 19 20 21 
Kinderkleding- en 

speelgoedbeurs 

22 

23 24 25 26 27 28 29 

 

 

 
Joods Nieuwjaar 

 

“Problemen los je niet op door stil te zitten” 
 
 



 
  

oktober 2019 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

30 sept 

 

 

 
Joods Nieuwjaar 

1 

 

 

 
Joods Nieuwjaar 

2 
Start 

Kinderboekenweek 
 

3 

 

 

 

 

4 
 

 

 

 

 

Dierendag 

5 6 

7 
Informatieochtend 

nieuwe ouders  

(Von Liebigweg) 
 
Dag van de leraar 

8 
Informatieochtend 

nieuwe ouders 

(Hogeweg) 
 
Jom Kipoer (Joods) 

9 

 

 
 

Jom Kipoer (Joods) 

10 11 12 13 

14 
Schoolfotograaf 

15 
Schoolfotograaf 

16 

 

17 18 
Einde 

kinderboekenweek 

19 20 

21 
Herfstvakantie  

22 
Herfstvakantie  

23 
Herfstvakantie  

24 
Herfstvakantie  

25 
Herfstvakantie  

26 
Herfstvakantie 

  

27 
Herfstvakantie  

 

Start wintertijd 
Divali (Hindoe 
ïsme) 

28 29 30 31 

 

 

 
Halloween 

    
          

   

 

              

 

 

 

 

 

 

 

“Vrijheid bestaat in het erkennen van grenzen.” 



  
  november 2019 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

  

 

  1 2 3 

4 
Voortgangs-

gesprekken 

5  
Voortgangs-

gesprekken 

6 
Voortgangs-

gesprekken 

7 
Voortgangs-

gesprekken 

8  
Voortgangs-

gesprekken 

9 
 

10 

 

 
Geboortedag 

Profeet Mohammed 

11  
Voortgangs-

gesprekken 

Informatieochtend 

nieuwe ouders 

(Hogeweg) 

Sint-Maarten 

12  
Voortgangs-

gesprekken  
Informatieochtend 

nieuwe ouders 

(Von Liebigweg) 

13  
Voortgangs-

gesprekken 

 

14 15 

 

16 

 
Aankomst 

Sinterklaas in 

Apeldoorn 

17 

18 19 20 
 

Dag van de 

Rechten van het 

Kind 

Geboortedag 

Profeet Mohammed 

21 22 23 24 

25 26 27 28  
Schoen zetten 

op school 

 

29  

 

30  

 

“Wie veel vraagt zal veel leren en onthouden” 



 

  

december 2019 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

      1 

2 3 4 

 

5 

Sinterklaas-

feest 

6 

 

7 8 

9 
Informatie-ochtend 

nieuwe ouders 

(Von Liebigweg) 

10 
Informatieochtend 

nieuwe ouders 

(Hogeweg) 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 

Kerstviering in 

de kerk 

20 

 

21  

Kerstvakantie 

22  

Kerstvakantie 

 
 

Chanoeka  

(Joods Lichtfeest) 

23 

 

 
 

Chanoeka  

(Joods Lichtfeest) 

24 

Kerstavond 

 
 

Chanoeka  

(Joods Lichtfeest) 

25 

1e Kerstdag 
 

 

Chanoeka  
(Joods Lichtfeest) 

26 

2e Kerstdag 
 

 

Chanoeka  
(Joods Lichtfeest) 

27 

Kerstvakantie 

 

 
Chanoeka  
(Joods Lichtfeest) 

28 

Kerstvakantie 

 

 
Chanoeka  
(Joods Lichtfeest) 

29 

Kerstvakantie  

 

 
Chanoeka  

(Joods Lichtfeest) 

 

“Als je doet waar je plezier in hebt, is minstens 

één persoon tevreden” 



   

januari 2020 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

30 dec 

 

 

 
Chanoeka  

(Joods Lichtfeest)  

31 dec 

Oudjaar 

1 

Nieuwjaarsdag   

2 

Kerstvakantie 

3 

Kerstvakantie  

4 

Kerstvakantie  

5 

Kerstvakantie 
 

 

 
Driekoningen 

6 
 

 

 
 

Driekoningen 

7 8 9 10 11 12 

13 14 15 
 

16 17 18 19 

20 
Cito M-toetsen 

(deze en volgende 

week) 

Informatieochtend 

nieuwe ouders 

(Hogeweg) 

21 
Informatieochtend 

nieuwe ouders 

(Von Liebigweg) 

22 
Voorleesontbijt 

23 24 25 

 

 
 

Chinees Nieuwjaar 

26 

27 
 

28 29 30 31   

 

“Alles wat je aandacht geeft, groeit” 



 
  

februari 2020 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

     1 2 

3 4 5 

 

6 7 8 9 

10 11 12 13  14  
 

 

 

 
Valentijnsdag 

15  16  

17 
Voorjaarsvakantie 

18 
Voorjaarsvakantie 

19 
Voorjaarsvakantie 

  

20 
Voorjaarsvakantie 

 

21 
Voorjaarsvakantie 

 

22 
Voorjaarsvakantie 

 

23 
Voorjaarsvakantie 

 

 

 

 

Carnaval 

 

24 
Studieweek (de 

kinderen zijn vrij) 

 

 

 

 

Carnaval 

25 
Studieweek (de 

kinderen zijn vrij) 

 

 

 

 

 

Carnaval 

26 
Studieweek (de 

kinderen zijn vrij) 

 

27 
Studieweek (de 

kinderen zijn vrij) 

 

28 
Studieweek (de 

kinderen zijn vrij) 

 

29 

 

 

 
Schrikkeldag 

 

 

“Kennis komt maar wijsheid blijft.” 



 
     

maart 2020 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

      1 

 

2 
Informatieochtend 

nieuwe ouders 

(Von Liebigweg) 

3 
Informatieochtend 

nieuwe ouders 

(Hogeweg) 
Rapport-

gesprekken 

4 

Rapport-

gesprekken 

5 

Rapport-

gesprekken 

6 

Rapport-

gesprekken 

7 8 

9 

Rapport-

gesprekken 

 
Holi-Phagwa 

(Hindoeisme) 

10 
 

 

 

 

Holi-Phagwa 

(Hindoeisme) 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 

Kinderkleding- en 

speelgoedbeurs 

22 

23 24 25 26 27 28 29 

 
 

 
 

Start zomertijd 

 

“Je bent niet meer of minder dan een ander, 

maar gelijk op een andere manier” 



 

  

april 2020 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

30 maart 

 

31 maart 1 

April  

         In je 

         bil… 

 

2 

 

3 

 

4 5 

6 
Informatieochtend 

nieuwe ouders 

(Hogeweg) 

 

 

7 
Informatieochtend 

nieuwe ouders 

(Von Liebigweg) 

8 9 
 

10 

 

 

 
Goede Vrijdag  

11  

 

 

 

 

Rama Navrati 

(Hidoeïsme) 

12 

 

 
 

1e Paasdag 

13  

 

 
 

2e Paasdag 

14 15 16  17 18 

 

19 

20 21 22 23 24 

 

 

 
Start Ramadan   

25 26 

27 

Meivakantie 

 

 
Koningsdag 

28 

Meivakantie  

29 

Meivakantie 

30 

Meivakantie 

   

 

“De grootste wijsheid is wijs zijn op het juiste moment.” 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIu_rZ9ZfNAhVMQBQKHZSwAvAQjRwIBw&url=https://www.spreadshirt.nl/zwart-jesus-t-shirts-korte-mouw-A6527374&bvm=bv.124088155,d.ZGg&psig=AFQjCNFpjgSXNp4mqcrvERDy2GxR8T0YWg&ust=1465457739786554


 
  

mei 2020 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

    1 

Meivakantie  

2 

Meivakantie  

 

3 

Meivakantie  

4 
Studieweek (de 

kinderen zijn vrij) 

 
Dodenherdenking 

(Nieuwe Ooster) 

5 
Studieweek (de 

kinderen zijn vrij) 

 
Bevrijdingsdag 

6 
Studieweek (de 

kinderen zijn vrij) 

 

7 
Studieweek (de 

kinderen zijn vrij) 

 

8 
Studieweek (de 

kinderen zijn vrij) 

 

9  

 

10 

 
 

 

Moederdag 

 

11 
Informatieavond 

schoolkamp 

groep 7 

 

12 13 14 15 16 

 

7 

18 
Informatieavond 

schoolkamp 

groep 8 

 

19 
Schoolreisje 

groepen 1 t/m 6 

20 
Studiedag (de 

kinderen zijn vrij) 

 

21 

 
 

 

Hemelvaartsdag 

22 23 

 

 
Einde Ramadan 

Suikerfeest 

24 

 

 
 

Suikerfeest 
 

25 
Informatieochtend 

nieuwe ouders 

(Von Liebigweg) 
 

 

Suikerfeest 

26 
Informatieochtend 

nieuwe ouders 

(Hogeweg) 

27 
Schoolkamp 

groep 7 

28 
Schoolkamp 

groep 7 

29 
Schoolkamp 

groep 7 

31 

 
 

 

Luilak! 

31 

 
 

 

1e Pinkserdag 

 

“Vrijheid is geen recht, het is een plicht.” 
 



 
  

juni 2020 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

1 

 

 

 
2e Pinksterdag 

2 3 4 5 6 7 

8 
Schoolkamp gr. 8 

9 
Schoolkamp gr. 8 

10 
Schoolkamp gr. 8 

11 
Schoolkamp gr. 8 

12 
Schoolkamp gr. 8 

 

13 14 

15 

Studiedag 

(leerlingen vrij) 

16 

Studiedag 

(leerlingen vrij) 

17 18 19 

Sportdag 

20 

 

21 

 

 

 
Vaderdag 

22 
Informatieochtend 

nieuwe ouders 
(Hogeweg) 

Rapportgesprekken 

Voorl. adviesgespr. 

groep 7 

23 
Informatieochtend 

nieuwe ouders 

(Von Liebigweg) 

Rapportgesprekken 

Voorl. adviesgespr. 

groep 7 (ook avond) 

24 

 

 
Rapportgesprekken 

Voorl. adviesgespr. 

groep 7 

25 

 

 
Rapportgesprekken 

Voorl. adviesgespr. 

groep 7 

26  

Pleinfeest 

27 28 

29 30      

 

“Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt 

verkregen.” 



 
  

juli 2020 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

  1 
Afscheidsavond 

groep 8 

2 3 4 5 

6 
Zomervakantie 

7 
Zomervakantie 

8 
Zomervakantie 

9 
Zomervakantie 

10 
Zomervakantie 

11 

Zomervakantie 

 

12 
Zomervakantie 

13 
Zomervakantie 

14 

Zomervakantie 
15 

Zomervakantie 
16 

Zomervakantie 
17 

Zomervakantie 
18 

Zomervakantie 
19 

Zomervakantie 
 

20 
Zomervakantie 

21 
Zomervakantie 

22 
Zomervakantie 

23 
Zomervakantie  

24 
Zomervakantie  

25 
Zomervakantie 

26 
Zomervakantie  

27 
Zomervakantie  

28 
Zomervakantie 

29 
Zomervakantie  

30 
Zomervakantie 

 

 

 

Offerfeest 

31 
Zomervakantie  

  

 

“Kennis is nog geen wijsheid.” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

augustus 2020 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

     1 
Zomervakantie 

2 
Zomervakantie 

 

3 
Zomervakantie 

 

4 
Zomervakantie 

 

5 
Zomervakantie 

 

6 
Zomervakantie 

 

7 
Zomervakantie 

 

8 
Zomervakantie 

 

9 
Zomervakantie 

 

10 
Zomervakantie 

 

11 
Zomervakantie 

 

12 
Zomervakantie 

 

13 
Zomervakantie 

 

14 
Zomervakantie 

 

15 
Zomervakantie 

 

16 
Zomervakantie 

 

17 

De school 

begint weer 

18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31  

“Doe waarin je gelooft en blijf je dromen najagen” 



                               het Prikbord 
 

                                             De samenstelling van het team schooljaar 2019-2020  

Overige medewerkers 

Intern begeleiders: Irma Eikelenboom 
 Marieke Hessels 
Administratie: Nel Westra 
Bewegingsonderwijs: Peter Hommersom 
Conciërge HW/VLW: Bert Tol 
Directeur:  Edith Tjaden 
Adjunct-directeur: Gertjan Bart 

Leerkrachtenteam locatie Von Liebigweg 

Groep 1/2d: Mandy Bos (ma – vr) Samira van Erp (ma) 
Groep 3/4d: Eline de Jong (ma) / Marscha Garst (di - vr) 
Groep 5/6d: Debbie de Groodt 
Groep 6/7d: Karin van de Pas (ma, di, do, vr) Eline de Jong (wo) 
 

Leerkrachtenteam locatie Hogeweg 

Groep 1/2a: Wies Compiet 
Groep 1/2b: Karin van Eijden (ma, wo, do) Eline de Jong (di, vr) 
Groep 3: Jennifer de Haart 
Groep 4: Liss Koevoets 
Groep 5: Tanja Bakker (ma, do, vr) Sara Beumer (di, wo) 
Groep 6: Marlou Asser 
Groep 7a: Pascalle Dons 
Groep 7b: Frank de Boer (ma – do) Irma Eikelenboom (vr) 
Groep 8: Paul Verwegen (ma, di, do, vr) Irma Eikelenboom (wo) 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqiOWilMrNAhVGtRQKHb2CBs8QjRwIBw&url=http://www.swissroombox.com/sitemap.xml&psig=AFQjCNHC9_bRrZTjgn4Fb4j1lHNnXSPngA&ust=1467183701132538


        Het Prik bord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waarom werkt de school met een continurooster? 

 Een continurooster geeft meer rust, duidelijkheid en regelmaat voor kinderen. Minder wisselmomenten 
gedurende de dag tussen onderwijs en opvang. 

 Het ritme van de kinderen wordt bij een continurooster niet onderbroken, waardoor het werk nog effectiever 
zal worden. Hierdoor kunnen kinderen tot betere en diepere concentratie komen tijdens hun werk. 

 Een kortere overblijftijd begeleid door leerkrachten, geeft rust en beperkt het werktijdverlies door de 
overgangen van de ene naar de andere persoon. 

 Doordat er geen vaste tijden meer zijn waarop er een medewerker van de TussenSchoolse Opvang in de groep 
komt, kan er veel beter naar de groep worden gekeken op welk moment er pauze nodig is. Afhankelijk van de 
werksfeer in de groep kan de leerkracht dus variëren in het moment waarop hij of zij met de groep pauzeert. 

 Er is gekozen voor 5 gelijke dagen van 5,5 uur, om de leerkrachten na 5,5 uur werk pauze te geven (Arbowet). 

 

Op tijd komen 
Het is van groot belang dat de kinderen op tijd in de klas zijn. Dan 
kan er namelijk tijdig met de les worden begonnen. Mocht een kind 
vaak te laat komen dan zal de leerkracht/locatieleider/directeur u 
uitnodigen voor een gesprek. Blijkt er na dit gesprek geen 
verbetering te zijn, dan wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. 
Hier wordt u vooraf altijd schriftelijk van op de hoogte gesteld. 
 
Als uw kind later op school komt vanwege een bezoek aan de 
dokter, tandarts o.i.d., of niet op school komt wegens ziekte, bel dan 
tussen 8.00 uur en 8.20 uur naar de school om dit door te geven.  
• Locatie Hogeweg: (020) 463 81 00  
• Locatie Von Liebigweg: (020) 694 55 68 
U kunt ook voor 08:20 een mailtje sturen naar: 
administratie.frankendael@amosonderwijs.nl.nl 
 



 
  

Schoolafspraken 
Heel veel zaken staan vermeld in de schoolgids die jaarlijks geactualiseerd 
wordt. De schoolgids is te downloaden via de website 
www.frankendaelschool.nl.Enkele zaken lichten we op in deze kalender 
nader toe. 
- Roken in de schoolgebouwen en op de pleinen is niet toegestaan 
- Op de Hogeweg wordt voor en na schooltijd gebruik gemaakt van de 

ingang aan de mr. P. Arntzeniusweg. 
- Kleuters gebruiken de zijingang. Leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 

maken gebruik van de ingang bij het bordes. 
- Alle leerlingen mogen door de ouders tot in de klas worden begeleid. 

Denkt u er wel aan dat als de tweede bel gaat (08:30 uur) de les gaat 
beginnen! 

- De lessen gaan door tot 14:00 uur. Dit betekent dat de kinderen in de 
regel pas 5 - 10 minuten later buiten zijn. 

- De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 komen onder begeleiding van de 
leerkracht naar beneden / buiten.  

- Ouders van kleuters (Hogeweg) halen hun kind bij het lokaal op. 
 

Gebruik schoolplein en stoep voor de school 
In verband met de veiligheid gelden op het schoolplein en de stoep voor 
de school een aantal regels. 
- We fietsen niet op de stoep voor de school en op het schoolplein. Dit 

geldt natuurlijk ook voor ouders en leerkrachten. 
- Tijdens schooltijd kom je niet aan fietsen (ook niet als het je eigen fiets 

is).  
- Op het schoolplein en in de school rijden we niet met rolschaatsen, 

skateboards, skates, steps of andere wielapparaten. 

 

- Kinderwagens, buggy’s, rolschaatsen, skateboards, skates, steps 
blijven onder schooltijd niet op school achter, maar gaan met de 
ouder/verzorger mee naar huis. 

- Honden en andere huisdieren zijn niet toegestaan in school en 
ook niet op het schoolplein. 

- Het plein van de Hogeweg is na 14:15 uur bestemd voor de 
Naschoolse opvang (NSO). Kinderen en ouders zijn dan hun 
gasten en er kan gevraagd worden het plein te verlaten. 

 

Verlof en verzuim 
In de schoolgids staat uitgebreid beschreven wat het beleid is met 
betrekking tot verlof en verzuim. Mocht u om wat voor reden niet in 
staat zijn om in de schoolvakanties op vakantie te gaan, dan moet u 
(in ieder geval 6 weken van tevoren) contact op nemen met de 
directie. De directie neemt, indien nodig, contact op met de 
leerplichtambtenaar.  
De directie mag geen toestemming geven voor het vroeger op 
vakantie gaan of later terugkomen van vakantie, voorafgaand aan of 
aansluitend op een van de schoolvakanties. 
Onder bepaalde omstandigheden kan de directie, tot maximaal 10 
dagen per schooljaar, extra verlof verlenen voor bijzondere 
familieomstandigheden of andere gewichtige redenen. Hierbij kunt u 
denken aan: 

• Huwelijk 
• Overlijden 
• Verhuizing 
• Ernstige ziekte 
• Jubilea 

Veelvuldig te laat komen wordt beschouwd als ongeoorloofd 
verzuim. 



Omgangsregels op de Frankendael 
 

Het team en de ouderraad willen dat basisschool Frankendael een veilige school is 
waar niet wordt gepest! Hiertoe gebruiken wij de methode Kanjertraining. 
 
Voor de sfeer en de groepsvorming in de klas wordt voornamelijk in de eerste 
weken van het nieuwe schooljaar de basis gelegd. Dit doen de leerkrachten door 
het aanbieden van groepsbevorderende activiteiten en tegelijkertijd bespreken zij 
de op de Frankendael geldende omgangsregels en afspraken.  
 
Wij zorgen ervoor dat: 

• Iedereen zich veilig voelt 

• Iedereen mee mag doen 

• Iedereen voorzichtig doet met alle spullen in en rond de school 

• Iedereen erbij hoort 

• Iedereen respectvol met elkaar en materialen omgaat 
 
Hoe doen we dat: 

• We helpen elkaar en komen voor elkaar op 

• We spelen en leren met elkaar 

• We zoeken met elkaar een oplossing voor elk probleem 

• We luisteren naar elkaar 

Ons uitgangspunt 
 

Met elkaar zorgen we voor een 
veilige en leuke school waar de 
kinderen met veel plezier naar 
toe gaan en waar ouders 
tevreden over kunnen zijn. 
 
We verwachten dat alle bij de 
school betrokkenen hieraan 
meewerken en een 
voorbeeldfunctie vervullen. 



  

Naar huis 
Ouders die met elkaar afspreken dat kinderen na schooltijd bij 
elkaar mogen spelen, moeten dit ’s ochtends voor schooltijd 
doorgeven aan de leerkracht. Is het niet bekend bij de leerkracht, 
dan zal zij/hij het kind niet meegeven aan een andere ouder of 
persoon. 

 
Gedrag en taalgebruik 
Van de leerlingen verwachten wij dat zij zich binnen én buiten 
school, voor en na schooltijd, en in de pauzes, behoorlijk zullen 
gedragen. In de groepen worden hierover hele goede en duidelijke 
afspraken gemaakt. 

 
Mobiele telefoons 
Het is verboden voor leerlingen in onder- en middenbouw om 
mobiele telefoons mee naar school te nemen. Het gebruik van 
mobiele telefoons door leerlingen onder schooltijd is niet 
toegestaan. Indien omstandigheden het noodzakelijk maken dat 
uw zoon of dochter wel een telefoon bij zich moet dragen, neemt u 
dan contact op met de leerkracht en de directie om hierover 
duidelijke en goede afspraken te maken. 
 

Fietsen 
Leerlingen die op de fiets naar school komen, zijn verplicht de fiets 
in de fietsenrekken op het schoolplein te zetten. In verband met de 
capaciteit, mag je alleen op de fiets naar school komen als dit nodig 
is. Fietsen moeten goed op slot worden gezet. 
 

 

 

Waardevolle zaken, petten, zonnebrillen, etc. 
In het klaslokaal worden geen petten of andere hoofddeksels 
gedragen, dat geldt ook voor gezichtsbedekkende kleding. Ook 
zonnebrillen, mp3spelers en iPods worden in de klas afgezet. Al 
deze spullen (en andere waardevolle zaken) gaan overigens onder 
eigen risico mee naar school. Voor eventuele schade en/of diefstal 
is de school niet verantwoordelijk. 

 
Eten, drinken, snoepen 
Op basisschool Frankendael nemen de kinderen als gezond 
tussendoortje voor in de pauze verplicht een stuk fruit en wat te 
drinken mee. 
 
Snoep, chips, boterhammen en koolzuurhoudende dranken zijn als 
tussendoortje niet toegestaan. 
 
Voor de lunch nemen alle kinderen elke dag een eigen, met brood 
gevulde, broodtrommel en wat te drinken (water of melk) mee 
naar school. Ook voor de lunch zijn snoep, chips, en 
koolzuurhoudende (energie)dranken niet toegestaan. 

 

Trakteren 
Trakteren staat bij ons op school in het teken van het thema: “de 
gezonde traktatie”. Mocht u er toch voor kiezen om snoep of chips 
uit te delen, dan mogen de kinderen dit onder schooltijd niet 
opeten en wordt het mee naar huis gegeven.  
De verantwoordelijkheid ligt dan bij u als ouder of en wanneer u 
uw kind de “snoep-traktatie” op laat eten. 
 
 

 



 
 
 
 
 

Informatiebijeenkomsten 
Elk schooljaar worden er verschillende 
informatiebijeenkomsten georganiseerd. 
 
De kennismakingsgespreken 
Deze vinden plaats in de eerst twee weken van het schooljaar 
hebben tot doel om de leerkracht van de nieuw groep en 
ouders kort kennis te laten maken. 
 
Ouderavond groep 8 
Voor de ouders van de leerlingen van groep 8 organiseren wij 
daarnaast ook nog een aparte avond. Op deze avond krijgt u 
voorlichting over de stap van het basisonderwijs naar het 
voortgezet onderwijs. Wij lopen het tijdspad met u door en 
bespreken de verschillende vormen van Voortgezet 
Onderwijs. 

Informatieavond schoolkamp 
Ook zijn er de schoolkamp–informatieavonden voor de ouders van 
de leerlingen uit de groepen 7 en 8 . Tijdens deze avonden krijgt u 
inhoudelijke informatie over de twee kampen; wat gaat er allemaal 
gebeuren tijdens de dagen, wat moeten de kinderen allemaal 
meenemen/etc. 
 
Rapportbesprekingen en voortgangsgesprekken 
In november vinden de voortgangsgesprekken plaats. Deze zijn 
bedoeld voor ouders met leerlingen met speciale 
onderwijsbehoeften, zorgleerlingen of leerlingen die een apart 
programma volgen. 
In februari/maart en juni vinden de rapportgesprekken plaats met 
de ouders van alle leerlingen. In een aantal gevallen zijn de leerling 
ook welkom bij het gesprek. Voor al deze gesprekken geldt dat u 
zich van tevoren middels een intekenlijst kunt aan melden. 
 
Informatiebijeenkomsten voor nieuwe ouders 
Maandelijks vinden op beide locaties informatiebijeenkomsten en 
rondleidingen plaats voor ouders die een school moeten kiezen 
voor hun 4-jarige kind. 
De bijeenkomsten beginnen om 09:00 uur en duren ongeveer 1.5 
uur. De data staan vermeld in de kalender en op de website 
 

 



  
   
 
  

Medezeggenschap (MR) 
De MR biedt ouders de mogelijkheid mee te praten en op een 
aantal punten mee te beslissen over allerlei schoolzaken. Bij 
sommige belangrijke beslissingen heeft de MR advise- of 
instemmingsrecht. 
 
De MR bestaat uit maximaal 3 teamleden en 3 ouders. Via de 
Nieuwsbrief en via de website houden zij u op de hoogte van de 
onderwerpen die worden besproken. 
 
Contactgegevens MR: mr.frankendael@amosonderwijs.nl 
 

Ouderraad (OR) 
De ouderraad bestaat uit ouders en twee vaste teamleden als 
contactpersonen vanuit het team. Deze teamleden wonen de 
vergaderingen van de ouderraad ook altijd bij. De ouderraad 
ondersteunt het leerkrachtenteam bij de voorbereiding van 
allerlei activiteiten zoals: Sinterklaas-, kerst- en paasfeest, 
schoolreisjes en sportdagen, maar ook excursies, feestavonden 
en de schoolfotograaf. 
 
Ook assisteert de OR bij de hoofdluiscontrole. De OR vergadert 
ongeveer een keer in de zes weken. U kunt deze vergaderingen 
bijwonen. De vergaderingen staan aangegeven op onze website.  
 
Contactgegevens OR: ouderraad.frankendael@amosonderwijs.nl 
 

Voorschool (Peuterspeelzaal) 
Dynamo verzorgt het onderwijs van 2,5- tot 4-jarigen in onze 
school.  
 
Zie voor adresgegevens het laatste blad van deze kalender. 
 

NaSchoolse Opvang (NSO) 
Basisschool Frankendael biedt u en uw kinderen de mogelijkheid 
van Naschoolse Opvang voor leerlingen van onze school.  
 
De opvang vindt plaats op de locatie Hogeweg en gebeurt onder 
toezicht en eindverantwoordelijkheid van BSO Woest Zuid. 
 
Zie voor de contactgegevens het een na laatste blad van deze 
kalender. 

mailto:mr.frankendael@amosonderwijs.nl
mailto:ouderraad.frankendael@amosonderwijs.nl


 
 
  

Ouderbijdrage 
Onze school vraagt van de ouders een financiële bijdrage. Dit geld stelt de school in staat om een aantal voorzieningen en 
activiteiten, voor de kinderen te organiseren. Zonder de ouderbijdrage is dit helaas niet mogelijk. 
 
De medezeggenschapsraad, waarin ook ouders zitten, bepaalt ieder jaar de hoogte van de ouderbijdrage, en aan welke 
bestemming het geld wordt besteed. Hierbij kunt u denken aan de schoolreis, feesten of projecten. De ouderbijdrage is niet 
verplicht; ouders betalen deze vrijwillig. De school heeft het recht om leerlingen van activiteiten uit te sluiten als de bijdrage 
niet is betaald. In dat geval zorgt de school, voor zover het om activiteiten onder lestijd gaat, voor een passende vervangende 
opdracht voor de kinderen. 
 

 Voor het schooljaar 2019-2020 is het bedrag voor ieder kind €60,00. 

 Er bestaat geen kortingsregeling als meerdere kinderen uit één gezin de school bezoeken. 

 De hoogte van de bijdrage voor leerlingen die gedurende het schooljaar instromen wordt er geval bepaald. 

 Voor de schoolkampen in groep 7 en 8 wordt naast de reguliere bijdrage een aanvullend bedrag gevraagd. 
 
Wij verzoeken u de ouderbijdrage vóór de herfstvakantie over te maken. Bij voorkeur via NL92 INGB 0008 4897 44 ten name 
van de Ouderraad Basisschool Frankendael, onder vermelding van de naam van uw kind, de groep waar het in zit en de locatie. 
 
U kunt het bedrag ook contant betalen aan de penningmeester van de OR (zie OR-pagina op onze website) of bij de 
administratie. 
 
Er bestaat een mogelijkheid om de betaling in termijnen te voldoen. In dat geval moet u in het begin van het schooljaar contact 
op nemen met de administratie of de penningmeester van de OR. 



 
 
 
  

Namen / adressen van externe instellingen 
 

Schoolbestuur AMOS 
Bestuurskantoor AMOS 
Laarderhoogtweg 25 
1101 EB Amsterdam 
020 – 410 68 10 
 
Inspectie van het onderwijs 
info@owinsp.nl  
www.onderwijsinspectie.nl 
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis) 
 
Ouder en Kindadviseur 
Uliane Bartelink 
ubartelink@hetabc.nl 
06 - 316 315 81 
 

 

 

 

Schoolarts 
Team schoolgezondheidszorg GG&GD 
Schalkburgerstraat 17 
020 – 555 57 55 (van 8.30 – 17.00 uur) 
 
Schooltandarts 
020 – 616 63 32 (tijdens kantooruren) 
020 – 664 14 06 (bij pijnklachten buiten kantooruren) 

 
BSO Woest Zuid  
Contact Woest Zuid locatie Frankendael: 
www.woestzuid.nl 
info@woestzuid.nl 
06 – 54 26 85 76 / 06 – 44 38 31 99 
 
Dynamo Voorschool 
www.dynamo-amsterdam.nl/locatie/voorschool-
frankendael/ 
info@dynamo-amsterdam.nl 
020 – 46 09 397 
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COLOFON 

 

BASISSCHOOL FRANKENDAEL 
“De school die het verschil maakt” 

 
Mail rechtstreeks naar de schoolleiding: 
Edith Tjaden: Edith.Tjaden@amosonderwijs.nl 
Gertjan Bart: Gertjan.Bart@amosonderwijs.nl 
 
Hogeweg 61-63 (HW) 
1098 CA Amsterdam 
020 - 463 81 00 
 
 
Von Liebigweg 68 (VLW)  
1097 RP Amsterdam 
020 - 694 66 58 
 
administratie.frankendael@amosonderwijs.nl 
www.frankendaelschool.nl 
 

Over de informatiekalender 
 

Deze informatiekalender voor het schooljaar 
2019–2020 is zo volledig mogelijk samengesteld. 
Helaas zijn nog niet alle data bekend van een 
aantal projecten waar de school zich voor heeft 
opgegeven. De volgende gebeurtenissen zullen in 
ieder geval nog plaatsvinden in het aankomende 
schooljaar, maar zijn nog niet ingepland in deze 
Kalender: 

 Artislessen (groepen 1 t/m 8) 

 Praktisch en theoretisch fietsexamen 
(groepen 7 & 8) 

 Rode Loper Projecten 

 Aanbod VSD (Verlengde School Dag) 

 Sportactiviteiten (onder en na schooltijd) 

 Schooltuinen 
Houdt u daarom onze website 
www.frankendaelschool.nl en de Nieuwsbrief 
goed in de gaten. Via de website en onze 
Nieuwsbrief houden wij u onder andere op de 
hoogte over eventuele wijzigingen en 
aanvullingen op deze jaarkalender. 
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