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Team (verlof en vervanging) 

 
Peter Hommersom en zijn vrouw verwachten binnenkort gezinsuitbreiding. Peter gaat op 1 oktober met 
geboorteverlof. Daarna zal hij, gebruikmakend van andere verlofregelingen, tot de zomervakantie op 
maandag, dinsdag en woensdag gaan werken. 
De vervanging van Peter zal deel plaats vinden door Pieter Danes (gymdocent op de Nelson Mandelaschool) 
en een externe bevoegde gymleerkracht. 
 
 

 

Kinderen, ouders, school en COVID-19 
 
Hoe te handelen als een ouder, of huisgenoot positief getest is op COVID-19? 
 
In ieder geval dient u dit direct aan de schoolleiding te melden. Vervolgens zijn er verschillende 
stappen/acties mogelijk. Het is daarom lastig om een algemene regel te stellen. Op de site van het RIVM 
(maar ook van de GGD) is voor vrijwel elke casus een stappen- actieplan te vinden. 
Hieronder de link naar twee gevallen. 
 
Informatie van het RIVM over wanneer een ouder of huisgenoot positief is getest vindt u via deze link. 
Informatie van het RIVM voor huisgenoten van iemand die positief getest is vindt u in deze link. 
 
 

 

Waarom Parro? 
 
Op 15 september hebben we u via een aparte mail geïnformeerd over het gebruik van Parro.  
 

https://lci.rivm.nl/informatiepatientthuis
https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis
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Parro is voor onze school het communicatiemiddel waarmee wij ouders op de 
hoogte stellen via mededelingen, activiteitenagenda of chats van zaken die er 
binnen de school plaatsvinden. Dit kan gaan om een mededeling over het huiswerk 
dat kinderen niet moeten vergeten om mee te nemen, een oproep voor hulpouders 
of een overzicht van de verschillende activiteiten in een jaar. 
 
We hebben voor deze manier van communiceren gekozen omdat gebleken is dat het aannemen en 
doorgeven van kleine mededelingen van ouders over hun kind(eren) veel tijd kost. 
 
Zoals u mogelijk weet werkt juf Nel vanuit huis. Meester Bert heeft, door de Coronacrisis, een aantal extra 
taken gekregen en kan niet steeds de telefoon beantwoorden. 
Hierom is de schooltelefoon op bepaalde momenten naar juf Nel doorgeschakeld. Nel neemt de boodschap 
in ontvangst en moet daarna via de mail of app de leerkracht informeren over de boodschap van de ouder. 
Vaak is er rond einde schooltijd een grote hoeveelheid verzoeken om aan de leerkracht(en) door te geven 
dat leerling X bij leerling Y gaat spelen, of dat moeder A de kinderen B, C en D op haalt of simpelweg een 
mededeling dat een ouder vertraagd is.  
Om zich zijn dit allemaal logische zaken maar door Parro te gebruiken kunt u e.e.a. direct aan de leerkracht 
melden. Ook het ziek melden van een leerling kan via Parro. 
We verwachten dat het gebruik van Parro voor een meer efficiëntie en directere communicatie zorgt. 
 
Hieronder geven we de stappen om Parro te activeren nog een keer weer. 

1 

Accepteer de uitnodiging 
U ontvangt een e-mail van Parro met de titel “Volg de schoolavonturen van je kind”. U bent nu 
toegevoegd aan de groep. Heeft u al een ParnasSys-account (voor inloggen in het ouderportaal) dan kunt 
u inloggen en doorgaan naar stap 3. Heeft u nog geen ParnasSys-account. Dan volgt de tweede mail en 
gaat u door naar stap 2. 

2 
Maak je account actief 
Vanuit ParansSys krijgt u een mail, met de titel “Welkom bij ParnasSys”. Hiermee maakt u een ParnasSys-
account aan, de link in deze mail is 7 dagen geldig. Als de link is verlopen, kunt u op 
Nel.Westra@amosonderwijs.nl een nieuwe link vragen. 

3 

Inloggen 
U kunt nu inloggen in Parro. U kunt Parro natuurlijk op uw telefoon gebruiken door de app te 
downloaden in de App Store of Google Play Store. Gebruikt u Parro liever vanaf de computer? Log dan in 
op talk.parro.com. 

 
Verder gaan we nog even in op wat zaken die te maken hebben met het gebruik van deze app. 
 
Aanpassen inlognaam: 
Het is niet mogelijk voor verzorgers om hun gebruikersnaam aan te passen in het Ouderportaal vanuit 
veiligheidsoverwegingen. 
 
Toelichting: Een gebruikersnaam moet uniek zijn binnen alle ParnasSys-scholen. Wanneer je een 
gebruikersnaam wilt instellen die al bestaat, krijg je een melding dat deze al in gebruik is. Dat betekent dat 
het voor een verzorger, mocht iemand kwade bedoelingen hebben, mogelijk is om gebruikersnamen uit te 
proberen tot hij/zij er één heeft gevonden die al in gebruik is. Mocht een verzorger ook het wachtwoord 
weten te achterhalen, kan hij/zij eenvoudig inloggen onder de naam van een andere verzorger. 
 
Meer informatie over Parro en het gebruik vindt u via deze link. 
 
 

 
 

mailto:Ilse.vreemann@amosonderwijsnl
https://apps.apple.com/nl/app/parro/id1053388628
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.topicus.geon.parrocomm&hl=nl
https://support.parro.com/hc/nl/categories/115000062149-Ouder
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Bericht van de Medezeggenschapsraad (MR) 
 
Beste ouders,  
Heb je tijd & zin om mee te denken over het beleid van de school?  
En wil je bijdragen aan de toekomst van de Frankendaelschool?  
 
Wij zijn op zoek naar 2 MR leden die de oudergeleiding (OMR) willen komen versterken. Per direct ontstaat 
er een vacature en de termijn van de voorzitter eindigt in maart. De komende maanden willen wij gebruiken 
om een nieuw lid in te werken en de werkzaamheden goed over te dragen. Als een nieuw lid het 
voorzitterschap wil overnemen, is dat mogelijk, maar dit is zeker geen must.  
 
Bij voorkeur zijn we op zoek naar een MR lid met  

 of ervaring in het (basis-)onderwijs  

 of bestuurs/ (G)MR-ervaring  
 
Maar alle enthousiaste reacties zijn natuurlijk welkom.  
Heb je interesse? 
 
Laat ons dan uiterlijk 10 oktober weten dat je jezelf kandidaat stelt via  
MR.Frankendael@amosonderwijs.nl.  
Als je vragen hebt, spreek ons dan aan of mail ons. Bij 2 of meer kandidaten zullen we verkiezingen houden.  
 
Ter info:  
De Medezeggenschapsraad bestaat uit 3 leerkrachten en 3 ouders (minimaal een van elke locatie) en 
vergadert ca 6 keer per jaar, waaronder een aantal keren samen met de schoolleiding. De MR toetst het 
beleid van de school en heeft op bepaalde zaken instemming- en adviesrecht. Daarnaast vertegenwoordigt 
de MR de achterban (ouders & personeel) en kan de MR (ongevraagd) advies geven aan de schoolleiding.  
 
Groeten namens de OMR, (Oudergeleding van de MR) 
Anna (moeder Kaja & Noa, HW grp 6 & 3)  
Rosita (moeder Kay VLW grp4)  
Marijne (moeder Vigo HW grp 1-2b) 
 
 

 

Schooltandarts op locatie Hogeweg. 
 
Vanaf week 40 (28 september) komt de schooltandarts weer op bezoek op de locatie 
Hogeweg. De Tabox (mobile behandelruimte) wordt op vrijdag 25september voor de 
school aan de Hogeweg geplaatst. 

 
 

 

Schoolfotograaf 
 

In de Jaarkalender is een verkeerde datum vermeld voor het bezoek van de 
schoolfotograaf. 
Op maandag 5 oktober is de schoolfotograaf op de locatie von Liebigweg en 
op dinsdag 6 oktober op de locatie Hogeweg. 

mailto:MR.Frankendael@amosonderwijs.nl
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Vanwege de Coronamaatregelen worden alleen kinderen gefotografeerd die op de Frankendael zitten. Als er 
meerdere kinderen op school zitten wordt er wel een zgn. Broertjes & zusjes foto gemaakt. (maar alleen van 
de kinderen op school) 
Net als voorgaande jaren zullen de bestellingen plaats vinden d.m.v. inlogkaartjes. We verwachten deze kort 
na de herfstvakantie op school, waarna we ze aan de kinderen meegeven. 
 

 

Wist U dat? 
 

 Opmerkingen, suggesties m.b.t. de Nieuwsbrief altijd welkom zijn? 

 U zich kandidaat kan stellen als O-MR lid? 

 We nog een hulpouder zoeken om te assisteren bij het bezoek van de fotograaf op dinsdag 6 oktober? 

 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 28 september 

 Schooltandarts op de locatie Hogeweg 
Maandag 5 oktober  

 Schoolfotograaf (locatie Von Liebigweg) 
Dinsdag 6 oktober 

 Schoolfotograaf (locatie Hogeweg) 
Maandag 12 oktober  

 Begin van de herfstvakantie 
 
De volgende Nieuwsbrief verschijnt: 

Omstreeks 8 oktober 
 

 
 

mailto:directie.frankendael@amosonderwijs.nl
mailto:Voornaam.achternaam@amosonderwijs.nl

