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Team 
 
Het herstel van juf Liss Koevoets gaat voorspoedig, maar zal nog enkele weken duren. De vervanging van Liss gebeurt 
–zoals bekend- door juf Rani Dörr en meester Paul Verwegen. 

 
 

OuderRaad (OR) 
 

De OuderRaad is op 25 oktober bij elkaar geweest. 

Na de oproep in de vorige Nieuwsbrief hebben zich enkele ouders gemeld om toe te treden tot de OR.  

Namens de ouders zitten in de OR: 

 René van Eunen  vader van Robin groep 4 

 Eva van Vuuren moeder van Charly groep 4 

 Leonie de Haan moeder van Hector groep 2c 

 Nikki Beijnes moeder van Tobi groep 3 

 Lisette ManintVeld moeder van Julius groep 7, Aron groep 5 en Kai groep 2a 

de contactpersonen namens het team zijn: 

 Sally Janze (groep 1/2c) 

 Jennifer de Haart (groep 3) 

 Petra Seel (Psz) 

 

Terugkijkend op het afgelopen jaar, en vooruitkijkend naar dit schooljaar heeft de OR besloten de hoogte van de 

ouderbijdrage dit schooljaar op € 60,00 te houden. U heeft hier inmiddels apart bericht over gehad. 

 

In eerdere berichten en in de brief over de betaling van de ouderbijdrage is vermeld waar de OR de bijdragen aan 

besteedt. Dit schooljaar heeft de ouderraad ook weer kunnen bijdragen aan de Kinderboekenweek. Elke groep heeft 

een prachtig nieuw boek mogen aanschaffen. 

 

De Ouderraad speelt een belangrijke rol bij activiteiten die in een schooljaar plaatsvinden. Hieronder hebben we die 

eens op een rijtje gezet. 

 Af en toe vergaderen om activiteiten voor de kinderen voor te bereiden en af te stemmen 

 Boodschappen doen zodat feestjes gevierd kunnen worden 

 Feesten voorbereiden, Kerst/Paas/Sinterklaas, afscheid groep 8 enz 

 Schoolreisje voorbereiden 
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 Kinderboekenweek regelen op school 

 Voorleesontbijt voorbereiden 

 Pleinfeest invulling geven en voorbereiden  
 Herdenking 4 mei 

 Avond4daagse 

 Schoolfotograaf ondersteunen 

 Afscheid groep 8 

 Helpen met musical groep 8 

 Sportdag 

 School versieren met Kerst en Sint 

 En school weer opruimen na feestjes 

 Financiën regelen zodat alles bekostigd kan worden 

 
En grote pluim voor de OR, omdat ze het mogelijk maakt deze activiteiten mede te organiseren en te financieren, is 
zeker op zijn plaats! 
 

 

Sinterklaas 
 
In 2018 en 2020 kende het bezoek van de Sint aan school wat hindernissen. 
Bent u ook zo benieuwd hoe het dit jaar gaat? Als het goed is heeft u via Parro een link gehad 
waarmee u al een beetje kunt zien wat er in 2021 aan de hand is!  
Op de website van de school bij “Feestdagen” kunt u nog eens terugzien wat er in 20218 en 2020 
allemaal speelde. 
 

 

Hoe ben ik betrokken bij het schoolbeleid? (MedezeggenschapsRaad) 
 
Via de medezeggenschapsraad (MR) zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Meepraten over 
verschillende onderwerpen is dan ook de rol van de medezeggenschapsraad. Voor een aantal onderwerpen moet de 
school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de 
medezeggenschapsraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school en een krachtig middel om 
de kwaliteit van de school en het onderwijs op de school te bewaken en waar nodig te verbeteren. Zoals bij de meesten 
bekend, heeft ook de Frankendaelschool een Medezeggenschapsraad. De MR bestaat op dit moment uit vijf leden, 
namelijk 3 ouders en 2 leraren. De ouders zijn Jojanneke van der Toorn (zoon Lugh en dochter Sine in respectievelijk 
groep 3 en 5), Miriam Spierings (dochter Evi in groep 7) en Eveline Keizer (zoon Siem in groep 7). De twee leerkrachten 
zijn Samira van Erp (IB-er en op vrijdag groep 1/2A) en Merel Dijkstra (rekencoördinator en groep 5). 
 
Er wordt in de MR onder andere gesproken over het schoolplan en het onderwijskundig jaarplan, de formatie, de 
kwaliteit van het onderwijs, het vakantierooster, de schoolgids en lopende zaken. Heb je opmerkingen en vragen over 
huishoudelijke zaken zoals over Sinterklaasfeest, andere festiviteiten en sportdag dan kun je terecht bij de Ouderraad 
(OR). 
 
Wil je ons als MR ergens op wijzen of heb je suggesties of zorgen over bovenstaande of andere zaken of andere zaken, 
dan kun je uiteraard altijd een van de ouders of leerkrachten die deelnemen in de MR aanspreken op school of naar ons 
mailen; MR.frankendael@amosonderwijs.nl. 
 
De MR komt circa zes keer per jaar samen met de directie van de Frankendaelschool. De eerste keer was in september. 
De overige data zijn: 
 

 Bijeenkomst 2 woensdag 24 november 

 Bijeenkomst 3 maandag 24 januari 

 Bijeenkomst 4 donderdag 31 maart 

 Bijeenkomst 5 dinsdag 24 mei 

 Bijeenkomst 6 woensdag 22 juni 
 
In de eerste MR vergadering van dit schooljaar hebben wij onder meer gesproken over de verdeling van NPO (Nationaal 
Programma Onderwijs) gelden 2021-2022. Dit zijn extra door de overheid toegekende gelden met als doelstelling om 

https://sites.google.com/view/si...endael/homepage
https://www.frankendaelschool.nl/de-school/feestdagen/
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door de uitbraak van Covid-19 opgelopen leerachterstanden weg te werken en/of het onderwijs een kwaliteitsimpuls 
te geven met een duurzaam karakter. De MR heeft ingestemd met het NPO voorstel voor de Frankendaelschool. 
 
Daarnaast is uitgebreid gesproken over de bezetting op de school (ook in relatie tot COVID) en het oplopende 
lerarentekort. Hierover is onlangs een mail en brief verstuurd aan de ouders. Daarnaast zijn de schoolreisjes, kamp en 
de naamgeving omtrent IKC Frankendaelschool aan bod gekomen. 
 

 

Voortgangsgesprekken 
 
Heeft u nog geen gelegenheid gehad tot een gesprek? U kunt zich via Parro bij de leerkracht aanmelden. 
 

 

Tevredenheidspeiling 
 
Op 2 november hebben we u hier al per mail over geïnformeerd. Volgende week ontvangt u van 
het AMOS bestuur een link naar de vragenlijst. 
 

 
 

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 

• Er dit jaar geen ouderkalender verschijnt, maar dat we op de website en in de Nieuwsbrief de gebeurtenissen 
vermelden? 

• Dat de Frankendael ook op facebook en Instagram actief is? 

• Er hard gewerkt wordt om de website aan te passen? 

• 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 3 december 

 Sinterklaasfeest 
Maandag 13 december 

 Informatieochtend voor nieuwe ouders. 
Donderdag 23 december 

 Kerstviering op school 
Maandag 27 december t/m vrijdag 7 januari 2022r 

 Kerstvakantie 
 
De volgende Nieuwsbrief verschijnt:  

 Medio december 
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