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Nr 12, Schooljaar 2020 - 2021  

 

  

Deze keer in de Nieuwsbrief (VLW) 
 

 Bericht / update nieuwe directeur 

 Team 

 Twee vacatures Medezeggenschapsraad 

 Groep 8 (eindtoets) 

 Locatie von Liebigweg (en basisschool de Rivieren) 

 Verkeersexamen 

 Schoolreizen, schoolkamp uitstapjes en zo 

 Groepsverdeling en samenstelling schoolteam schooljaar 2021-2022 

 Wist u dat  

 Agenda  
 

 

Bericht nieuwe directeur 
Hierbij een update vanuit jullie nieuwe directeur. Ik dus. Arno Methorst. Ook nu al te bereiken per email 
arno.methorst@amosonderwijs.nl of via het telefoonnummer 020 – 664267 voor alle vragen en/of opmerkingen.  
 
De afgelopen weken zijn we achter de schermen al druk bezig geweest met alle zaken die van belang zijn voor een goede 
start volgend schooljaar. Mijn eerste indrukken zijn daarbij heel positief. Ik ben af en toe al aanwezig op de Von 
Liebigweg en heb met een aantal van jullie ook al mogen kennis maken. Ik geef daar graag snel een vervolg aan.  
 
Wie voor welke groep? 
Ieder jaar is het natuurlijk weer de vraag: welke juf of meester staat er voor de groep? Uit de gesprekken met het team 
is het volgende plaatje gekomen: 

 
 
Juf Mandy zal er alle dagen zijn en de ondersteuning geven aan de groepen. Daarnaast blijven juf Janneke (Leerzo) en 
juf Malu (Zien in de Klas) voor minimaal 1 dag per week aan de school verbonden. 
 
Nieuwe namen zijn voor jullie: 

 Interne begeleider: Mercédès Brik 

 Administratie: Nanouk Bakkers 

 Gymleerkracht: Vincent van Lanschot 
 
Daarmee zijn we op volle sterkte voor volgend schooljaar. 
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Naamswijziging 
De enquête onder ouders heeft uitgewezen dat 88% een naamswijziging per het nieuwe schooljaar ziet zitten. Dat blijkt 
toch voor iedereen het meest duidelijk te zijn. Wij zullen dat aan het begin van het schooljaar op een feestelijke manier 
inluiden. 
 
Overige praktische zaken 
Er wordt nog gewerkt aan de schoolplanning en nieuwe teksten voor de schoolgids. Een nieuwe kalender voor aan de 
muur zal aan het begin van het schooljaar worden uitgereikt. Aan het begin van het schooljaar (2e vrijdag van het jaar) 
zal er een schoolreisje worden gepland.  
 
Tot zover even de update. 
 
Met vriendelijke groet, 
Arno Methorst 
 

 

Team 
 
Vanaf deze week is Edith Tjaden fysiek weer op school. Edith heeft, na een medisch ingreep in december van uit huis 
gewerkt. Vanwege COVID was er van de bedrijfsarts geen toestemming om vanuit school te werken. 
Juf Laila Miedema is zwanger. Omstreeks de herfstvakantie zal Laila met zwangerschapsverlof gaan. 
 

 

Twee vacatures Medezeggenschapsraad 
 
De medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk orgaan voor inspraak en medezeggenschap van leerkrachten en 
ouders op de Frankendaelschool. De MR houdt zich hoofdzakelijk bezig met de beleidsmatige zaken van de school. Dit 
kan gaan over het inpassen van nieuwe onderwijsmethodes tot verbouwingsplannen en de promotie van de school. 
De bevoegdheden van de MR zijn door de overheid vastgesteld. Zo kent de MR advies- en instemmingsrecht. Samen 
met de directie heeft de MR hetzelfde doel: goed onderwijs voor onze kinderen in een veilige en prettige omgeving.  
Elk lid van de MR heeft een zittingstermijn van 3 jaar. Door de afsplitsing van locatie Von Liebigweg naar De Rivieren 
komt er een plek beschikbaar. Daarnaast loopt de termijn van een ouder met kinderen op de Hogeweg af. Wij zoeken 
dus twee enthousiaste ouders.   
Wil je onze MR komen versterken, stuur dan je aanmelding inclusief een korte motivatie uiterlijk 23 juni naar 
MR.Frankendael@amosonderwijs.nl. Wij zoeken ouders met kind(eren) op de Frankendael Hogeweg in verband met 
de overdracht van de Von Liebigweg naar De Rivieren. Bij meer dan 2 kandidaat zal een verkiezing gehouden worden. 
 

 

Groep 8 (eindtoets) 
 
Met een vertraging van een week, omdat de commissie van toetsen en examens (CvTE) meer tijd nodig had om de 

normering vanwege het coronajaar aan te passen kwamen de uitslagen op 25 mei beschikbaar. 
 
We zijn ontzettend trots op de leerlingen van groep 8. Ze hebben het uitstekend gedaan. Op de CITO 
eindtoets (locatie Hogeweg) scoorde de school fors hoger dan het landelijk gemiddelde. 

CITO 
Frankendael   539,9 
landelijk gemiddelde  534,5 

Mooi te zien dat de leerlingen het in deze lastige coronatijd zo goed gedaan hebben! 
Ook op de DIA toets (locatie von Liebigweg) hebben de kinderen het goed gedaan. We hebben VMBOT/HAVO niveau 
gescoord. De omrekening van DIA eindscores in vergelijk tot de CITO laat nog even op zich wachten.  
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Locatie von Liebigweg (en basisschool de Rivieren) 
 
Op woensdag 19 mei was er opnieuw een (digitale) informatiebijeenkomst voor de 
ouder(s) verzorger(s) van de locatie Von Liebigweg. Hierin heeft de directeur van de 
Rivieren, Arno Methorst, toelichting gegeven over de situatie na de zomervakantie. 
Tot de zomervakantie zijn er nog 2 digitale informatiemomenten gepland voor ouders 
van de locatie von Liebigweg om hen te informeren over de voortgang. 

 

 

 

Verkeersexamen 
 
Op één na zijn alle 8e groepers geslaagd voor het praktisch fietsexamen. 
Van harte gefeliciteerd allemaal! 
Voor deze leerling wordt nog gekeken naar een mogelijkheid tot herkansing. 
 

 

Covid / Lockdown 
 
We zijn blij dat het aantal besmettingen terugloopt. 
Zoals hieronder staat vermeld, zijn we nog steeds gehouden aan het huidige COVID protocol van de PO-raad.  
 
Er van uitgaande dat de besmettingen onder controle blijven hopen we ouders na de zomervakantie weer op het 
schoolplein welkom te mogen heten. We hopen u -onder voorbehoud- op vrijdag 27 augustus uit te nodigen om met 
ons te proosten op het nieuwe jaar. 
Nadere informatie volgt.  
 

 

Schoolreizen, schoolkamp uitstapjes en zo 
 
Inmiddels is er toestemming gekomen waardoor scholen de mogelijkheid hebben gekregen alsnog een schoolkamp te 
mogen organiseren. 
Met de inzet van velen zijn we er in korte tijd in geslaagd om een schoolkamp voor de groepen 8 te organiseren. 
Vanwege de Coronamaatregelen zijn er wel wat aanpassingen en is het kamp korter dan de gebruikelijke 5 dagen. 
De groepen 8 gaan 3 drie dagen (maandag 7 juni t/m woensdag 9 juni) naar het bekende schoolkamphuis de 
Zuiderzon in Eerbeek. 
Verdere aanpassing van het Protocol PO en verruiming van de regels wordt niet voor de zomervakantie verwacht. Dat 
houdt in dat er nog geen sprake kan zijn van uitstapjes met externe ondersteuning, en dat dit schooljaar o.m. de 
schoolreizen, sportdag en het pleinfeest geen doorgang vinden. 
 
Waarom gaat groep 7 dit jaar niet op kamp?  
Vanwege het feit dat de huidige groep 8 vorig jaar (als groep 7) ook geen kamp heeft gehad hebben we ervoor 
gekozen om juist met groep 8 op kamp te gaan. De toekomstige groep 8 zal dan -als de Coronamaatregelen dat 
toelaten- weer vijf dagen op kamp in Eerbeek kunnen. Het is de verwachting dat de toekomstige groep 7 dan weer 
drie dagen naar Penningsveer kan gaan.  
 
Schoolreis: 
Dit jaar dus helaas niet, maar op de jaarplanning voor 2021-2022 hebben we samen met de OR, 3 september gepland 
als datum voor het schoolreisje. 
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De samenstelling van het schoolteam in schooljaar 2021-2022 
 
We zijn blij u in een vroeg stadium te kunnen melden dat de formatie voor het komende schooljaar in grote lijnen 
rond is!  
In onderstaand –voorlopig- overzicht ziet u hoe het schoolteam volgens jaar is samengesteld. Er zullen mogelijk nog 
wat veranderingen in werkdagen plaatsvinden. In een volgende Nieuwsbrief komen we hier op terug.  
 

Maandag Dinsdag  Woensdag Donderdag Vrijdag 
 

Groep 1/2a Wies Compiet Wies Compiet Wies Compiet Wies Compiet Samira van Erp 
Groep 1/2b Sabine van Dessel Sabine van Dessel Sabine van Dessel Kim Nieuwekamp Kim Nieuwekamp 
Groep 1/2c* Laila Miedema Laila Miedema Laila Miedema Laila Miedema Laila Miedema 
  Sally Jansze Sally Jansze Sally Jansze Sally Jansze Sally Jansze 
Groep 3  Jennifer de Haart Jennifer de Haart Jennifer de Haart Jennifer de Haart Jennifer de Haart 
Groep 4  Liss Koevoets Liss Koevoets Liss Koevoets Liss Koevoets Liss Koevoets 
Groep 5** Merel Dijkstra Merel Dijkstra Merel Dijkstra Merel Dijkstra Sara Beumer 
  Bertine van Rooij  Bertine van Rooij Bertine van Rooij Bertine van Rooij 
Groep 6  Marlou Asser Marlou Asser Marlou Asser Marlou Asser Marlou Asser 
Groep 7  Peter Hommersom Frank de Boer Frank de Boer Frank de Boer Frank de Boer 
Groep 8*** Yahya Bekkaoui Yahya Bekkaoui Paul Verwegen Paul Verwegen Paul Verwegen 
 
Peter Hommersom****  vakdocent bewegingsonderwijs dagen nog te bepalen 
Marieke Hessels   intern begeleider   dinsdag, woensdag 
Samira van Erp   intern begeleider   dagen nog te bepalen 
Annelies van Esterik intern begeleider   dagen nog te bepalen 
Nel Westra   administratie   Nel werkt deels thuis en deels op school, dagen nog te bepalen 
Alliou Diallo  conciërge   op drie nader te bepalen dagen aanwezig op de Frankendael 
Edith Tjaden   directeur    wisselende dagen 
Gertjan Bart  adj. directeur   wisselende dagen 

 
* 
Juffrouw Laila Miedema is in verwachting. Laila zal tussen de zomer- en herfstvakantie wel op school zijn maar niet als 
groepsleerkracht in groep 1/2c. Laila gaat rond de herfstvakantie met zwangerschapsverlof. De lessen van Laila 
worden overgenomen door juf Sally Jansze. 
 
** 
Juf Merel Dijkstra is in verwachting. Merel wordt na de zomervakantie vervangen door juffrouw Bertine van Rooij en 
juf Sara Beumer. 
 
*** 
Paul Verwegen gaat volgend jaar een dag minder werken. Ook op deze dag wordt hij vervangen door Yahya Bekkoui. 
 
**** 
Peter Hommersom heeft tot november ouderschapsverlof. Op deze dag wordt hij vervangen door Pieter Danes. 
 
Nieuw op school is Kim Nieuwenkamp (groep 1/2b) Kim is een bekende voor ons, omdat zij ook al op de Nelson 
Mandelaschool werkt. 
Ook nieuw is Aliou Diallo, die nu conciërge/administratief ondersteuner op de Nelson Mandelaschool is. Hij zal drie 
dagen de conciërgetaken van Bert Tol op de Frankendael overnemen. 
 
Van de volgende collega’s nemen we komend schooljaar afscheid: 

 De collega’s van de Von Liebigweg, Mandy Bos, Karin van Eijden, Karin van de Pas, Marscha Garst, Debbie de 
Groodt en Eline de Jong vallen volgend jaar onder basisschool de Rivieren. 

 Bert Tol gaat genieten van een welverdiend pensioen 

 René Cappendijk gaat op een andere AMOS school aan de slag 
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Wist U dat?  
• Ieder teamlid te bereiken is op haar/zijn werkmail? Dit email-adres is opgebouwd volgens het patroon: 

voornaam.achternaam@amosonderwijs.nl of voornaam.tussenvoegselachternaam@amosonderwijs.nl 

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

• Het speelplein op de locatie von Liebigweg een opknapbeurt krijgt? 

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

• Dit via de mail kan naar directie.frankendael@amosonderwijs.nl  
 

  

Agenda / in de planning  
 
Vrijdag 9 juli 

 Begin van de zomervakantie (studie- werkdag team) 
 
  

mailto:voornaam.achternaam@amosonderwijs.nl
https://frankendaelschool.nl/wp-content/uploads/2020/11/Toestemmingsformulier-AVG-beeldmateriaal-Frankendael-2020-2021.pdf
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De volgende Nieuwsbrief verschijnt:  
 Medio juni 
 

 
 


