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Team (verlof en vervanging)  
 

Volgende week begint meester Peter Hommersom weer. Peter maakt gebruik van ouderschapsverlof en zal 

tot de zomervakantie op maandag, dinsdag en woensdag gaan werken. De vervanging van Peter op vrijdag 
zal plaats vinden door Pieter Danes (gymdocent op de Nelson Mandelaschool).  

 

 

  

Sinterklaas 
 
Aankomst in Zwalk, Blokkade, Defilé, Sint werkt thuis……………...  
 
We hebben het zaterdag allemaal kunnen zien. 
 
Zijn jullie ook zo benieuwd hoe het bezoek van Sint aan de Frankendael gaat verlopen?  
Via deze link lichten we vast een tipje van de sluier op. 
Sint heeft ons al wel laten weten dat er dit jaar geen grootse entree zal zijn. We 
informeren u later meer. 
 

 

 
 

  

https://sites.google.com/view/sinterklaasfrankendael/homepage
https://sites.google.com/view/sinterklaasfrankendael/homepage
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Nieuw MR lid stelt zich voor 

 

Graag wil ik mij voorstellen als nieuw medezeggenschapsraad(MR)-lid. Ik ben 

Eveline Keizer, 45 jaar oud en moeder van Siem Verweij. Siem zit in groep 6 op 

locatie Hogeweg. 

 

Van origine ben ik sociaal geograaf en ben nu een kleine 20 jaar werkzaam in de 

vastgoedwereld. Ik heb voor diverse typen werkgevers gewerkt, van gemeente 

tot adviseur voor corporaties tot corporate organisaties. Hierdoor ben ik goed in 

staat verschillende belangen in te schatten bij vraagstukken. Momenteel ben ik 

werkzaam voor een grote gebiedsontwikkelaar in de rol van 

ontwikkelingsmanager. Ik ben verantwoordelijk voor regio Utrecht en neem deel 

aan het MT. 

 

Ik hoop met deze ervaringen en mijn oplossingsgerichte instelling een positieve bijdrage te kunnen leveren 

aan het beleid van de Frankendaelschool. Ik breng Siem regelmatig naar school (al fiets hij het liefste 

zonder zijn moeder J) dus huiver niet om mij aan te schieten als je mij aantreft nabij de school. Bijvoorbeeld 

als je als ouder iets op het gebied van het beleid van de school of daaraan gerelateerd ter sprake wilt 

brengen. Dit kan ik dan vervolgens bespreken met de overige MR-leden en de directie van de school. Ik heb 

er zin in! 

 

 

 

Studiedagen, 13 en 16 november 
 

Op vrijdag 13 en maandag 16 november stond een studie-tweedaagse ICT 

gepland. De inhoud van de training was mede gebaseerd op de ervaringen 

uit de periode van de lock-down en ook op opmerkingen van ouders in de 

enquête over het thuisonderwijs. 

 

Tijdens deze dagen is ruim aandacht besteed aan de mogelijkheden van 

Office 365, zijn afspraken gemaakt hoe we het Ieren in een digitale 

omgeving vorm geven en is ingezet op het verbeteren van de kwaliteit van eventueel thuisonderwijs.  

 

Tijdens deze tweedaagse is op de locatie Hogeweg een uitgebreid WiFi netwerk aangelegd. Hierdoor is het 

nu mogelijk in alle groepen met meerdere kinderen (of zelfs de hele groep tegelijk) met laptops of 

chromebooks te werken. Er is inmiddels een ruim aantal laptops/chromebooks beschikbaar en binnenkort 

worden er nog 30 afgeleverd. 

 

Op de locatie Von Liebigweg is al eerder dit schooljaar een dekkend WiFi netwerk aangelegd. Ook hier 

hebben we de beschikking over een ruim aantal laptops/chromebooks. 

 

 

 

Informatieavonden overstap PO-VO 

 
In het kader van de Kernprocedure hebben we voor de ouders van 
leerlingen uit groep 8 van zowel de Frankendaelschool als de Nelson 
Mandelschool twee keer een online informatieavond georganiseerd. 
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De eerste avond was op maandag 9 november en die avond hebben 41 mensen ingelogd. De tweede avond 
was woensdag 18 november en toen hebben 28 mensen ingelogd. Ook was er op beide avonden een aantal 
8e groepers dat met hun ouder(s) meekeek. 
 
De informatie werd op beide avonden verzorgd door Lidewij Koren van de Onderwijs Consumenten 
Organisatie (OCO).  
 
Op de website van OCO en op https://www.voschoolkeuze020.nl/ kunnen de ouders en de betreffende 
leerlingen nog meer informatie vinden. 
 
 

 

Wist U dat?  
 

• Het AVG toestemminsformulier “Gebruik beeldmateriaal” via de website is te downloaden? 

• We op de locatie von Liebigweg zonnepanelen krijgen? 

• 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  
 

Vrijdag 27 november 
• Schoen zetten op school 

Vrijdag 4 december 

 Sinterklaasviering op school. 
 
De volgende Nieuwsbrief verschijnt:  

Omstreeks 3 december  

 

 

 

 

 

https://www.onderwijsconsument.nl/categorie/leeftijd-schoolkeuze-na-de-basisschool-schooladvies-cito-en-matching/
https://www.voschoolkeuze020.nl/
https://frankendaelschool.nl/wp-content/uploads/2020/11/Toestemmingsformulier-AVG-beeldmateriaal-Frankendael-2020-2021.pdf

