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Team – (vervanging bij ziekte)
Inmiddels is iedereen wel op de hoogte is van het grote leerkrachtentekort. Naast
het feit dat het uitermate moeilijk is om goed opgeleide leerkrachten te werven
voor de reguliere vacatures betekent dit ook, dat we in geval van ziekte van
leerkrachten niet of nauwelijks vervangers kunnen inzetten.
Het gevolg is, dat we veel vaker genoodzaakt zijn bij afwezigheid van de leerkracht
groepen naar huis te sturen.

Lood in waterleidingen
In verband met mogelijke te hoge concentraties lood in waterleidingen heeft waternet alle hiervoor een
aantal richtlijnen uitgevaardigd.
Het schoolbestuur heeft als gevolg hiervan uit voorzorg alle scholen/locaties benaderd die voor 1960
gebouwd (en niet grondig herbouwd) zijn. In ons geval betreft het dus alleen de locatie Hogeweg. Op deze
locaties geldt dat kinderen geen kraanwater drinken en dat er flessenwater beschikbaar is.
De ouders van leerlingen op deze locatie zijn via een brief door het bestuur ingelicht.
Op de locatie VLW is geen reden tot zorg, maar om alle risico’s uit te sluiten worden er in opdracht van het
bestuur wel watermonsters genomen voor onderzoek.
Voor meer informatie over loodinname door kraanwater, ook voor de thuissituatie, verwijzen wij u naar de
website van de Gezondheidsraad:
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2019/11/06/loodinname-via-kraanwater
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Vacatures MR vervuld: twee nieuwe MR-leden stellen zich voor
Begin december hebben wij een oproep gedaan aan alle ouders van de Frankendaelschool i.v.m. twee
openstaande vacatures in de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad.
Wij zijn heel blij met de aanmelding van twee enthousiaste ouders, waardoor wij deze vacatures hebben
kunnen vervullen. Beide ouders, Rosita van der Sluys en Marijne Liese, zullen eind januari tijdens de
eerstvolgende MR-vergadering toetreden als nieuw MR-lid. In de bijlage (aan het eind van deze Nieuwsbrief)
stellen zij zich alvast aan u voor.
Oudergeleding Medezeggenschapsraad
Anna Willmer en Catelijne van Melle

Toetsperiode
Deze weken worden in de meeste groepen de M-toetsen van het CITO – LVS
(LeerlingVolg-Systeem) afgenomen.
Via het leerlingvolgsysteem (LVS) krijgen de leerkracht en de schoolleiding
zicht op de studievoortgang van een leerling maar ook op het niveau van de
groep en de school.
Bij een leerlingvolgsysteem horen methodeonafhankelijke, genormeerde
toetsen. Deze toetsen betreffen vooral kernvakken zoals beginnende geletterdheid/taal, spelling,
begrijpend lezen, getalbegrip, rekenen en wiskunde.
Het leerlingvolgsysteem betreft de hele basisschool. Dus de groepen 1 t/m 8.
Aan de hand van de toetsresultaten kan de leerkracht meten in hoeverre de leerlingen de leerstof van een
bepaald leerjaar beheersen, en wie op welke onderdelen eventueel extra oefening of uitleg behoeft, of juist
wat sneller door stof heen kan. In overleg met de Intern Begeleider kunnen dan een reeks
remediëringsoefeningen, verdiepings- of uitbreidingstaken worden toegepast.

Staking
De bonden hebben opgeroepen tot een staking op donderdag 30 en vrijdag 31 januari.
Ook het team van de Frankendael geeft hieraan gehoor.
Dit betekent dat de school deze twee dagen dicht is.

Actie voor de dieren in Australië
Plien uit groep vlw7 is een actie begonnen om geld op te halen
voor de dieren in Australië. Al het geld wat ze daarmee ophaalt
gaat naar het WWF (voorheen WNF) voor hun hulpprogramma
aldaar.
Inmiddels zijn steeds meer kinderen van de VLW geld gaan
ophalen en groeit het bedrag met de dag. Inmiddels is er al
€132,75 opgehaald! Verdere donaties zijn natuurlijk welkom en
dan zorgt Plien dat het geld bij het WWF komt. Hoe tof zou het
zijn als ze op de €250 komt?!
Donaties van de Hogeweg kunnen via juf Nel, juf Edith of meester Gertjan gedaan worden. Die zorgen dan
dat het geld bij bij Plien komt?
We houden jullie op de hoogte van de tussenstanden.
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Wie is waar
In onderstaand overzicht kunt u zien op welke locaties Edith Tjaden en Gertjan Bart in principe starten.
HW
VLW
Nelson
Maandag
Edith
Gertjan
Dinsdag
Gertjan
Edith
Woensdag
Edith
Gertjan
Donderdag
Gertjan
Vrijdag
Edith

Wist U dat?
•
•
•
•
•
•

De Frankendael (voorlopig even minder) op Facebook actief is?
We daar vooral actueel nieuws delen?
We onder de naam basisschool Frankendael te vinden zijn?
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

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

Agenda / in de planning
Maandag 20 januari 2020
• Info-ochtend nieuwe ouders HW
Dinsdag 21 januari 2020
• Info-ochtend nieuwe ouders VLW
Woensdag 22 januari 2020
• Voorleesontbijt
Donderdag 23 januari 2020
• Directie afwezig i.v.m. een AMOS directie scholingsdag
Maandag 27 januari 2020
• MR vergadering
Donderdag 30 januari 2020
• De leerlingen zijn vrij i.v.m. de staking
Vrijdag 31 januari 2020
• De leerlingen zijn vrij i.v.m. de staking
Dinsdag 4 februari 2020
• Definitieve adviesgesprekken 8A (HW)
Donderdag 6 februari 2020
• Definitieve adviesgesprekken groep 8D VLW en groep 8A (HW)
De datum van de volgende Nieuwsbrief is:
Donderdag 30 januari 2020 (nummer 8)
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Bijlage MR
Vacatures MR vervuld: twee nieuwe MR-leden stellen zich voor
Begin december hebben wij een oproep gedaan aan alle ouders van de Frankendaelschool ivm twee
openstaande vacatures in de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad.
Wij zijn heel blij met de aanmelding van twee enthousiaste ouders, waardoor wij deze vacatures hebben
kunnen vervullen. Beide ouders zullen de eerstvolgende MR-vergadering, eind januari, toetreden als nieuw
MR-lid. Hieronder stellen zij zich alvast aan u voor:

Rosita van der Sluys - moeder Kay (groep 3/4 VLW)
Ik ben Rosita van der Sluys.
Heb nu nog 1 zoon (Kay) op de Frankendaelschool zitten, op
de locatie Von Liebigweg in groep 3.
Mijn oudste zoon zit op de middelbare school.
Ik ben jaren actief geweest in de ouderraad. Heb dit met
erg veel plezier gedaan.
Ik heb 4 jaar in de ondernemingsraad van het OLVG
ziekenhuis gezeten. Veel ervaring opgedaan. De oproep in
de nieuwsbrief, dat deze functie vrij kwam en je je
kandidaat kon stellen, leek mij een mooie kans om op een
andere manier wat te betekenen voor de school en de
kinderen. Ik vind dat het erg belangrijk is om mee te praten
over het beleid van de school. Als MR-lid ben je een
vertegenwoordiger van de achterban. Daar bedoel ik mee, van de leraren, ouders en leerlingen. Zelf wil ik
op een positieve kritische manier meedenken en samen met de directie en de andere MR-leden tot goede
besluiten komen.
Verder zou ik via informatie naar de toekomstige ouders/verzorgers de Frankendaelschool meer onder de
aandacht willen brengen.
Nu mag ik deelnemen in de MR en ik heb er erg veel zin in!

Marijne Liese - moeder Vigo (groep 1 HW)
Graag wil ik (Marijne Liese) mij als nieuw MR-lid voorstellen. Ik
ben moeder van Vigo, groep 1B op de Hogeweg. Vigo is na de
zomer een kleutertje geworden en heeft het erg naar zijn zin op
school.
Ik ben manager in de verstandelijk gehandicapten zorg voor een
grote landelijke organisatie en houd me veel bezig met het
bedenken, opzetten en doorontwikkelen van innovatieve
concepten.
Daarbij zijn gemeenschapsvorming (bijvoorbeeld d.m.v.
ouderparticipatie) en van knelpunten die de zorg kent
(bijvoorbeeld arbeidsmarkt) kansen maken belangrijke
doelstellingen waar ik mij mee bezighoud.
Net als zorg is onderwijs steeds minder een vanzelfsprekendheid.
Ik zie het daarom ook als verantwoordelijkheid van ons als ouders om dat waardevols te behouden met als
doel een veilige, leerzame en plezierige schooltijd voor onze kinderen.
Ik hoor het dan ook graag waar u tevreden over bent of waar u kans voor verbetering ziet. Op basis van
deze motivatie, kennis en mijn creativiteit denk ik een toegevoegde waarde te kunnen leveren aan de MR
en kijk ik er naar uit om van de knelpunten op de Frankendaelschool kansen te maken.
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