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Deze keer in de Nieuwsbrief 

 

➔ Griep – Covid 

➔ Medezeggenschapsraad 

➔ Vacature in de MR / Verkiezingen 

➔ Vacature GMR AMOS 

➔ Tevredenheidspeiling – “Meetweken” 

➔ Flemmy training 

➔ Op tijd komen 

➔ Gym 

➔ Het schoolplein 

➔ Schoolmeubilair 

➔ Schoolreizen en sportdag 

➔ Data evenementen en activiteiten 2022-2023 

➔ Wist u dat  

➔ Agenda 
 

 

Griep - Covid 
 
Ook het team van de Frankendael is niet gespaard door de griep. Verschillende 
teamleden hebben het goed te pakken gehad, waardoor zij meerdere dagen hun 
lestaken niet konden uitvoeren. 
Daarnaast hadden we ook te maken dat teamleden positief testten op de covid-test maar 
nauwelijks klachten hadden. Ondanks dat mochten deze collega’s niet aan de slag en 
moesten zij 5 dagen in quarantaine blijven. 
 
In de groepen 1/2 zijn relatief veel collega’s door ziekte langere tijd uitgevallen. Hierdoor hebben we alle zeilen bij 
moeten zetten en is door extra inspanning en flexibiliteit van de leerkrachten die overeind zijn gebleven heel veel werk 
verzet. De ouders van de groepen 1/2 hebben al gemerkt dat het een vrijwel dagelijkse puzzel is om de personeelsinzet 
in de kleutergroepen te plannen. 
 

 

Medezeggenschapsraad (MR) 
 
Op 25 januari kwam de Medezeggenschapsraad (MR) weer bij elkaar om over verschillende onderwerpen aangaande 
het schoolbeleid te spreken. Hierbij een korte samenvatting: 

- Het MR jaarverslag van onderwerpen die in 2022 zijn besproken is beschikbaar (via deze link op de website kunt 
u het verslag inzien). 

- De schoolbegroting voor 2023 is goedgekeurd door de GMR (overkoepelende Medezeggenschapsraad van 
AMOS) en ter informatie met de MR gedeeld. 

- De MR heeft in een brief aan het schoolbestuur haar zorgen kenbaar gemaakt over de klimaatbeheersing binnen 
de school; de lokalen zijn te warm in de zomer en te koud in de winter. 

- Er komen twee ouderplekken vrij in de MR (zie elders in de Nieuwsbrief voor informatie over de verkiezingen) 
- Momenteel wordt voor onze school een haalbaarheidsonderzoek door een extern bureau uitgevoerd met keuze 

voor herbouw of verbouw. Op basis van de uitkomsten zal de uitvoering vanaf 2025 starten. 
- Opnieuw is gesproken over het lerarentekort dat alleen maar oploopt. Binnen Amsterdam wordt stadsbreed 

nagedacht over het anders organiseren van de schoolweek. Hierover is nog niets definitief bekend. 

https://frankendaelschool.nl/wp-content/uploads/2023/02/MR-Jaarverslag-Frankendaelschool-2022-def.pdf
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- De aanmeldingen van nieuwe leerlingen lopen goed. 
- Sommige ouders vinden de geplande inrichting van het schoolplein (die zichtbaar was op de LinkedIn pagina van 

AMOS) te vol/druk. Volgens de directie is het basisontwerp van de aanvraag grotendeels in stand gehouden, de 
definitieve inrichting wordt in februari 2023 bepaald. 

 
Tijdens de vergadering van 20 maart zullen de volgende onderwerpen aan bod komen: de doorlopende leerlijn en de 
visie van de Frankendaelschool op plusonderwijs, de AMOS-brede evaluatie van de invoering DIA-toetsen, de missie en 
visie van de school, verkiezingen ouderplekken MR. 
 

 

Vacatures in de medezeggenschapsraad (MR) / verkiezingen 
 
Aan het eind van dit schooljaar nemen twee MR-leden uit de oudergeleding afscheid. Hierdoor ontstaan er per augustus 
2023 twee vacatures in de medezeggenschapsraad (MR).  
 
Interesse?  
Heb je tijd en zin om actief mee te denken over het beleid van de school en wil je bijdragen aan de toekomst van de 
Frankendaelschool, laat ons dan uiterlijk 1 maart 2023 per mail (mr.frankendael@amosonderwijs.nl) weten dat je je 
kandidaat stelt. Graag ontvangen wij ook een korte motivatie van je kandidaatstelling.  
Bij voorkeur zijn we op zoek naar een kandidaat met (G)MR- of bestuurservaring.   
 
Verkiezing  
Indien na 1 maart 2023 blijkt dat er meer dan twee kandidaten zijn, dan zal er medio maart een verkiezing plaatsvinden 
waarbij alle ouders/verzorgers een stem kunnen uitbrengen.  
 
Meer weten?  
Wil je eerst met iemand uit onze MR praten, voordat je besluit je kandidaat te stellen, neem dan contact op met één de 
leden van de oudergeleding van de MR. Hun namen staan vermeld op de website van de school. Je kunt hen aanspreken 
op school of mailen op mr.frankendael@amosonderwijs.nl. 
 

 

Vacature GMR oudergeleding 
 
De GMR van AMOS is op zoek naar 5 nieuwe leden voor de oudergeleding.  
Op verzoek van het schoolbestuur plaatsen we hier een link naar de vacature/advertentie. 
Hierin vindt u alle informatie over de vacature en hoe u zich  
 

 

Tevredenheidsonderzoek – “meetweken” 
 
Ook dit jaar zal er in opdracht van het bestuur weer een tevredenheidsonderzoek plaatsvinden. Hiervoor worden tijdens 
de “meetweken” ouders, leerlingen (groepen 5 t/m 8)en personeelsleden uitgenodigd. 
Binnenkort informeren we u via een apart bericht over de wijze en tijdstip van afname. 
 

 

Flemmy training 
 

 
In een aparte brief heeft u meer informatie gekregen en hoe u zich kunt aanmelden voor een training op school of een 
online training op 8 februari. 
 
Wist u dat we invloed hebben op alles wat we leren en hoe goed we ergens in worden? Slim word je niet geboren, slim 
word je door je brein te trainen! Daarom moeten we iets nieuws vaak oefenen en doorzetten om het goed te kunnen. 
Flemmy training begeleidt onze school bij het ontwikkelen van de groeimindset en alle ouders, opvoeders,  verzorgers 
nodigen wij ook uit om mee te doen! Door middel van de Flemmy nieuwsbrief en door deel te nemen aan een 
workshop kunt u op zeer praktische wijze de groeimindset leren toepassen en stimuleren bij kinderen. 
  

mailto:mr.frankendael@amosonderwijs.nl
https://frankendaelschool.nl/voor-ouders/medezeggenschapsraad/
mailto:mr.frankendael@amosonderwijs.nl
https://amosonderwijs.sharepoint.com/sites/AMOSTotaal/Gedeelde%20documenten/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x0120007D4A560336EF854492ECEAAEEC5B532B&id=%2Fsites%2FAMOSTotaal%2FGedeelde%20documenten%2FGeneral%2FIngekomen%20stukken%20AMOS%20Totaal%2F2023%2FWeek%2005%2Fvacature%20GMR%2FAdvertentie%20GMR%2DO%20AMOS%20v20230125%20%281%29%2Epdf&parent=%2Fsites%2FAMOSTotaal%2FGedeelde%20documenten%2FGeneral%2FIngekomen%20stukken%20AMOS%20Totaal%2F2023%2FWeek%2005%2Fvacature%20GMR
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Workshop 1 op 8 februari op school  
8.30 inloop  
8.45 start – tot 9.45 einde 
Workshop 2 zal online plaatsvinden op 8 februari 
20.15 start - tot 21.15 einde 
Via deze deze link kunt u deelnemen aan de meeting in TEAMS.  
 
Aanmelden kan voor  6 februari via onze intern begeleider Marieke Hessels op marieke.hessels@amosonderwijs.nl 
(geef daarbij aan of je voor de workshop op school gaat of voor de online versie). 
 

 

Op tijd komen 
 
De schooltijden zijn dagelijks van 08:30 uur tot 14:00 uur. 
Dit betekent dat in alle groepen de lessen om 08:30 uur beginnen en dat de kinderen ’s middags pas 
na 14:00 uur naar buiten komen. 
 ’s Ochtends gaan de deuren om 08:20 uur open zodat er 10 minuten de gelegenheid is om naar de 
klas te gaan. 
We merken dat niet iedereen deze regel kent of zich er aan houdt en dat ouders en/of kinderen te 
laat in of bij de klas zijn. Gevolg is dat het begin van de lessen verstoord wordt. 
Daarom een dringend beroep om op tijd op school te zijn.  
 

 

Gym 
 

Helaas is de zoektocht naar een gymleerkracht ter vervanging van juf Danique Soddemann 
tot op heden zonder resultaat gebleven. Daarom nogmaals in de Nieuwsbrief de vraag of 
er ouders/verzorgers zijn die in hun omgeving iemand kennen met een ALO bevoegdheid, 
die mogelijk geïnteresseerd is in een baan op de Frankendael. We horen dit dan graag! 
Leerkrachten geven wel spellessen, dus 2x per week bewegen de kinderen er op los. Maar 
een “echte” gymjuf of -meester gaat natuurlijk boven alles. 

 
 

Het schoolplein 
 
In Nieuwsbrief 2 hebben we al iets geschreven over het opknappen van het schoolplein. 
We hebben toen verteld dat we bij het aanvragen van deze subsidie geweldige hulp hebben gehad van drie ouders die 

ons, vanuit hun professionele expertise (subsidieaanvragen, ontwerpen) geholpen hebben de aanvraag tot 
succes te maken. 
 

Bij subsidieaanvragen en- verstrekkingen gelden over het algemeen strikte regels, voorwaarden en 
termijnen. In he geval van deze hebben vooral te maken met begroeiing, waterberging, 
educatieve elementen natuur.  
Het schoolbestuur heeft een ontwerpbureau in de arm genomen, dat voor ons, (maar ook 
voor vijf andere AMOS scholen) een voorlopig ontwerp heeft gemaakt. Dit ontwerp is 
gebaseerd op het eerste plan dat bij de subsidie-aanvraag is ingediend. In december is dit 

voorlopige ontwerp voorgelegd aan de beoordelingscommissie van AIS. 
De feedback wordt nu verwerkt in een definitief plan. 
Het mag duidelijk zijn dat het best ingewikkeld is om het schoolplein zodanig aan te passen zodat aan alle (subsidie) 
eisen wordt voldaan en het geschikt is voor kinderen van 2,5 tot 8 jaar. 
 

 

Schoolmeubilair 
 
We hebben nog wat oude leerlingensetjes (schoolmeubilair, tafeltje, stoeltje) over.  
U mag als u daar belangstelling voor heeft deze gratis hebben. 
Neem in dat geval even contact op met onze conciërge meester Aliou Diallo. Aliou is op maandag, 
woensdag en donderdag op school. Of stuur hem even een mailtje. (aliou.diallo@amosonderwijs.nl) 
U kunt tot de voorjaarsvakantie één of meerdere setjes ophalen. 

(nb het setje op de foto is bedoeld als illustratie en niet van een setje dat opgehaald mag worden) 

  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODVmZDc0ZTItY2RiNi00ZTE0LTg0NTItNGQ4MDc0ZTFlMTUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e8e9900d-e2d1-4fc6-9587-b1037172b605%22%2c%22Oid%22%3a%221006a18d-4854-4626-9208-8a1360e41f20%22%7d
mailto:aliou.diallo@amosonderwijs.nl
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Schoolreizen & sportdag 
 

Jaarlijks gaan de groepen 1 t/m 6 op schoolreis. In principe op dezelfde dag, maar 
meestal wel naar verschillende bestemmingen die passen bij de leeftijd. Dit schooljaar 
hadden we 17 mei in de planning opgenomen. 
 
Echter vanwege personeelstekorten bij touringcarbedrijven (en ook ons vaste 
busbedrijf) bleek het niet mogelijk op 17 mei vervoer te regelen. Ook het op één dag 
naar verschillende bestemmingen brengen en halen van de kinderen was niet mogelijk. 

 
Met heel veel mailen en telefoneren heeft juf Nel toch kunnen regelen dat de schoolreizen kunnen plaatsvinden. Maar 
ze zijn wel op verschillende data. 
Hieronder geven we al wat informatie, maar de bestemmingen houden we nog even geheim. De bussen vertrekken en 
en komen terug bij het parkeerterrein van de Jaap Edenbaan aan de Kruislaan. 

• De groepen 3 en 4 gaan op woensdag 31 mei op schoolreis. Ze vertrekken om 09:15 uur en rond 14:30 uur 
vertrekken ze van hun bestemming terug naar Amsterdam. 

• De groepen 5 en 6 zijn op donderdag 1 juni aan de beurt. Zij vertrekken om 09:00 uur en gaan om 15:15 uur 
terug naar Amsterdam. 

• Op maandag 5 juni gaan de groepen 1 en 2 op stap. Hun bus vertrekt om 08:45 uur en het vertrek van de 
bestemming terug naar Amsterdam is om 14:00 uur. 

Later krijgt u natuurlijk nog meer informatie over het schoolreisje. 
 

Sportdag 
De beroemde Frankendael sportdag stond gepland op vrijdag 2 juni. Vanwege het verplaatsen van de 
schoolreizen was die datum minder geschikt. Met hulp en medewerking van onze contactpersonen 
bij AV23 hebben we als nieuwe datum voor de sportdag vrijdag 9 juni kunnen plannen. (De kinderen 
zijn zoals gebruikelijk na de sportdag rond 12:30 uur vrij) 

 
 

Data evenementen en activiteiten schooljaar 2022-2023 
 
Woensdag 8 februari     Flemmy training 
Donderdag 9 februari t/m dinsdag 14 februari  Rapportgesprekken groepen 3 t/m7 

Definitieve adviesgesprekken groep 8 
Dinsdag 21 februari     Informatieochtend voor nieuwe ouders 
Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart   Voorjaarsvakantie 
Dinsdag 14 maart     Begin rapportgesprekken groepen 1/2  
Maandag 20 maart     Week van de Lentekriebels 
Maandag 20 maart     MR vergadering (4) 
Dinsdag 4 april      Informatieochtend voor nieuwe ouders 
Donderdag 6 april     Paasontbijt 
Dinsdag 18 en woensdag 19 april    Eindtoets groep 8 (onder voorbehoud) 
Donderdag 20 april     Informatieavond schoolkamp groep 8 
Vrijdag 21 april      Koningsspelen 
Donderdag 17 mei     Schoolreis groepen 1 t/m 6 
Maandag 22 mei t/m vrijdag 26 mei   Schoolkamp groep 8 
Maandag 22 mei t/m donderdag 25 mei   Avond4daagse 
Dinsdag 23 mei      Informatieochtend voor nieuwe ouders 
Dinsdag 30 mei      Informatieavond schoolkamp groep 7 
Woensdag 31 mei     Schoolreis groepen 3 en 4 
Donderdag 1 juni      Schoolreis groepen 5 en 6 
Donderdag 1 juni      MR vergadering (5) 
Vrijdag 2 juni      Sportdag (leerlingen vrij rond 12:30 uur)  
Maandag 5 juni      Schoolreis groepen 1 en 2 
Maandag 5 juni      Start toetsweek E-toetsen (groep 7) 
Vrijdag 9 juni      Sportdag (leerlingen vrij rond 12:30 uur)  
Maandag 12 juni      Start toetsweek E-toetsen (groepen 3 t/m 6) 
Woensdag 14 juni t/m vrijdag 16 juni   Schoolkamp groep 7 
Dinsdag 20 juni      Informatieochtend voor nieuwe ouders 
Woensdag 5 juli t/m dinsdag 11 juli   Rapportgesprekken (1 t/m 6) voorl. advies gesprekken (7) 
Woensdag 12 juli      MR vergadering (6) 



 

 

Pagina 5 van 5 

Vrijdag 14 juli      Pleinfeest 
Dinsdag 18 juli      Afscheid groep 8 
 
Dit overzicht kan nog wijzigen.  
In het blauw aanvullingen/wijzigingen t.o.v. het vorige overzicht 
Via de Nieuwsbrief, website en Parro houden we u op de hoogte van de meest actuele zaken. 
 

 

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 

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

• De infomonitoren in de hal dagelijks bijgewerkt worden? 

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

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

 

Agenda / in de planning  
 
Woensdag 8 februari 

• Flemmy training op school (08:45 uur) 

• Flemmy training online (20:15 uur) 
Donderdag 9 februari 

• Begin rapportgesprekken groep 3 t/m 7 

• Begin definitieve adviesgesprekken groep 8 
Dinsdag 21 februari 

• Informatieochtend voor nieuwe ouders 
Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 

• Voorjaarsvakantie 
 
 
De volgende Nieuwsbrief verschijnt:  

• Rond 23 februari 
 

 

 
 

mailto:voornaam.achternaam@amosonderwijs.nl

