
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                Bericht van de directie 
 
Andere schooltijden in het nieuwe schooljaar 2018-2019 
Bij de schoolenquête van april 2017 is door ouders aangegeven dat zij moeite hebben met de 
verschillende schooltijden. Ook het team heeft kenbaar gemaakt dat zij aanlopen tegen de variatie aan 
schooltijden en het feit dat er op de middag na lestijd slechts beperkte tijd is voor overleg en 
voorbereiding. De MR zag daardoor reden om het onderwerp Schooltijden kritisch onder de loep te 
nemen. De MR heeft samen met het team en de Denktank (een willekeurige groep ouders uit diverse 
geledingen en bouwen) verschillende modellen van schooltijden bestudeerd op voor- en nadelen, 
zoals het huidige model, een continue rooster en enkele modellen met aanvangstijd half 9. Bij alle 
groepen kwam de voorkeur voor met name één bepaald model naar boven. Dit heeft de MR en het 
team doen besluiten om komend jaar met dat model te starten. Dat model licht ik hieronder toe:  
 
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Ochtend 08.30 -  12.00 08.30 - 12.00 8.30 – 12.30 08.30 - 12.00 08.30 - 12.00 

Middag 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00  13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

   *NB: Groep 1/2 vrij op woensdagmiddag en donderdagmiddag 
         
  *Groep 3 en 4 donderdagmiddag naar school 
Bij de nieuwe schooltijden gaan de groepen 3 en 4 ook op de donderdagmiddag naar school. We 
werken komend jaar aan een stijgende lijn van onze iets tegenvallende rekenresultaten en zien juist in 
de middenbouw een belangrijke basis voor dit traject. Deze middag biedt de middenbouw een kans 
om extra onderwijstijd in te zetten voor het rekenen. Ook creëren we met deze middag in de 
middenbouw extra ruimte voor het traject ‘onderzoekend leren’ binnen het kader wereldoriëntatie.  
 
  *Aanvangstijd half 9, eindtijd 3 uur 
Door de schooltijden naar voren te schuiven, dus van 9 uur te vervroegen naar half 9, ontstaat er op 
de middag meer tijd voor teamoverleg en (ouder-) gesprekken. Ook is er dan voor de kinderen meer 
ruimte voor sport- en spelafspraken na schooltijd. Alle ochtenden starten we op eenzelfde tijdstip, 
hetgeen verwarring voorkomt.  
 
Koffieochtend 
Mogelijk zal bovenstaand onderwerp vragen bij u oproepen. Aanstaande maandagochtend 29 mei en 
vrijdagochtend 1 juni om 9 uur bent u van harte welkom om met Winifred over dit onderwerp van 
gedachten te wisselen. Bent u niet in de gelegenheid om op een van deze ochtenden op de 
koffieochtend te komen, dan kunt u naar Winifred uw vragen/opmerkingen mailen.  
Wilt u ook van te voren via de mail aangeven dat u gebruik maakt van de uitnodiging voor één van de 
koffieochtenden? directie@franciscus-nunspeet.nl 
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WIJ STAKEN 
Woensdag 30 mei zijn de schooldeuren dicht in verband met een stakingsdag. Daarover bent u 
afgelopen week via de mail uitvoerig geïnformeerd.  
Bovenal willen we met onze houding loyaal zijn aan de landelijke estafette stakingsactie van het PO-
front en hiermee de noodoproep naar de politiek actueel houden. De huidige situatie is namelijk 
onverminderd rampzalig: er is nog steeds een gróót tekort aan leerkrachten. Niks doen is geen optie: 
we willen niet  afwachten en daarmee andere scholen voor ons de hete kastanjes uit het vuur laten  
halen, het gaat tenslotte ALLE basisscholen aan. We kunnen niet anders dan de alarmklokken te blijven 
luiden! Mocht u mogelijk effectievere acties bedenken om de politiek wakker te schudden, laat het ons 
weten! 
Mocht u de ochtend van 30 mei problemen ondervinden met de opvang van uw kind(eren) dan kunt u 
contact opnemen met Winifred. De werkgroep van de Denktank ouders heeft zo nodig een oplossing 
achter de hand. 
 
Afscheid juf Marijke en juf Arina 
Afgelopen woensdag hebben we afscheid genomen van juf Marijke de Jong. Zij gaat met 
zwangerschapsverlof en zal tevens stopen met haar werk op onze school. Zij zal op zoek gaan naar 
werk in de omgeving van haar huidige woonplaats Veenendaal. 
Ook hebben we afscheid genomen van Arina, de juf van peuterspeelzaal De Boomhut. Zij heeft een 
nieuwe baan en kan haar nieuwe werkzaamheden daarmee niet meer combineren.  
Wij wensen bij deze Marijke en Arina veel geluk met hun nieuwe uitdagingen! En bedanken hen voor 
al hun positieve inzet! 
 
Klus- en PR bedrijven e.a. 
De school heeft regelmatig klussen te doen die te groot zijn voor een klusje tussendoor. Daarvoor laat 
zij offertes maken door verschillende bedrijven. We vinden het wel zo loyaal om met name de 
bedrijven van de ouders van onze school daarbij te betrekken. Bij deze doen we daarom een oproep 
naar ouders met een eigen zaak om dit te melden bij Winifred. Te denken valt aan: huisvesting, CV 
installatiebedrijf, loodgieters-, timmer-, schilder- en klusbedrijven, fotoshop, PR, marketing, drukkerij, 
enz…… 
 

                                                           Bericht van de MR  
Vacature MR  
Aan het einde van dit schooljaar verlaat Yvette Bos de medezeggenschapsraad (MR) na een  
zittingsperiode van 3 jaar. Wij zoeken met ingang van het schooljaar 2018-2019 een nieuw ouder-lid 
voor onze MR.   
De Medezeggenschapsraad (in de volksmond MR) is een door de overheid ingesteld autonoom orgaan 
binnen de school. Er wordt over zeer uiteenlopende onderwerpen gesproken. Van de totstandkoming 
van het formatieplan en van passend onderwijs tot de ontwikkeling van een groener schoolplein. Bij 
een aantal onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht, bij andere onderwerpen adviesrecht en ook 
voor andere onderwerpen is de MR vaak een klankbord voor de directie. Zitting nemen in de MR bied 
je een unieke kans om in de keuken van de school rond te kijken. Dat is niet alleen leuk en leerzaam, 
maar ook noodzakelijk. De kwaliteit van het onderwijs en de school hangt namelijk sterk af van de 
wijze waarop ouders, leerlingen, leerkrachten en directie met elkaar omgaan. De MR vergadert 
ongeveer 1 keer per 6 weken en bestaat uit 6 leden, te weten 3 ouders en 3 teamleden. Ook Winifred 
is namens de directie bij het grootste deel van de MR vergaderingen aanwezig.  
Vindt u het leuk om u in te zetten voor school en wilt u graag samen met andere ouders/verzorgers, 
teamleden en schoolleiding meedenken over zaken die onze school aangaan? Dan kunt u zich 
aanmelden tot en met 10 juni 2018 via het mailadres: mrfranciscusschool@outlook.com.   
Als blijkt dat er meerdere kandidaten zijn, zal er eind juni een verkiezing worden gehouden. Bij deze  
verkiezing kunnen alle ouders/verzorgers hun stem uitbrengen op hun favoriete kandidaat middels een 
stembrief. De uitslag van deze verkiezing wordt gepubliceerd in de MR-praat van juli 2018. Voor vragen 
of meer informatie stuur gerust een mail naar bovenstaand adres of spreek één van onze ouders  



aan: Nicole Bruitzman (moeder Joris – fazant en Julius – (bijna) Kukeluus) 
 Elvira Könst (moeder Wessel – hert en Timo – duif) 
 Yvette Bos (moeder Floris – fazant en Lara - vlinder)  

 
 

                                                           Bericht van de OV 
Helaas is er voor de Ouder-Kindmiddag op woensdag 30 mei te weinig animo. Deze sport/spelmiddag 
gaat niet door. 
Op dinsdagavond 26 juni is de Algemene ledenvergadering.  
En op vrijdagavond 6 juli is de ‘hulpouder bedankavond’. Deze avond hebben we bewust gepland op 
een vrijdag, in de hoop dat ouders ruimschoots in staat zijn naar deze gezellige avond toe te komen. 
We willen u die avond graag in het zonnetje zetten. 
 

Luizenpluizen 
Na de meivakantie stond er Luizen pluizen gepland echter er was te weinig opkomst van de 
werkgroep. Daarom vond het luizen pluizen afgelopen woensdag plaats. Bij deze doen we een beroep 
op ouders die zich willen aansluiten bij de werkgroep! U kunt zich melden bij Winifred. 
 
 

                                                            Bericht van de Boomhut 

Weekopening  
De weekopening van de Boomhut die gepland staat op komende maandag 28 mei gaat niet door. Deze 
is verschoven naar maandag 2 juli. De ouders/verzorgers van de peuters ontvangen een persoonlijke 
uitnodiging van de Boomhut. Wij werken momenteel met het thema  “Dit ben ik!”. Tijdens de 
weekopening delen wij met jullie waar wij het zoal over gehad hebben en wat de kinderen geleerd 
hebben. 

  
BERICHTEN UIT DE BOUWEN EN STAMGROEPEN  

                                                     Middenbouw/bovenbouw 
Citotoetsen 
De cito-weken zijn weer begonnen. De kinderen in alle bouwen zetten zich in om te laten zien wat ze 

geleerd heb de afgelopen periode. Voor de kinderen van groep 8 geldt dat zij nu geen cito-toetsen 

meer maken. Zij hebben immers de eindtoets al gemaakt, waarin hun resultaten gemeten zijn. 

We bespreken met de kinderen voorafgaand aan de toetsen wat onze verwachtingen zijn. Namelijk, 

dat de kinderen de tijd nemen om de opdrachten goed te lezen. Ze mogen de tijd nemen voor de 

toetsen. We vertellen de kinderen wat ze kunnen doen om hun antwoorden nog te controleren als ze 

de toets gemaakt hebben.  

We vertellen ook dat de citotoetsen zijn altijd een moment opname is. Het is dus niet iets om 

zenuwachtig voor te zijn.  

De uitslagen van de citotoetsen zullen terug te vinden zijn in het verslag wat op 22 juni meegaat en ze 

zullen besproken worden tijdens de ouderspreekmiddag/avond op 27 juni. Zoals u weet worden in het 

verslag en tijdens het spreekmoment ook andere vorderingen en talenten van de kinderen besproken. 

Creatief denken, samenwerken, ideeën uitwerken en technische vaardigheden worden in de 

citotoetsen niet getest, maar wel als waardevolle, leerzame onderdelen aangeboden op school.  

                                                                        Middenbouw 
Thema teksten & gedichten 
De middenbouw schrijft er op los! We werken over verschillende teksten en gedichten. De komende 
tijd verdiepen wij ons in de verschillende elementen waaruit een tekst bestaat, schrijven we zelf 
teksten met behulp van een opbouw en ontdekken we de vele soorten gedichten. De afgelopen week 
ontdekten we o.a. het fotogedicht en werden in leesniveaugroep C de gedichten van Annie M.G. 



Schmidt besproken. Binnenkort krijgen we zelfs een echte dichter op bezoek.... 
 
Middenbouwfeestdag & groep 5 nacht 
Op donderdag 14 juni vieren de middenbouwjuffen- en meester de verjaardagen op de 
middenbouwfeestdag. Gedurende de ochtend is er op school een programma in de verschillende 
stamgroepen. Aansluitend start 's middags de groep 5 nacht, waarbij de kinderen van groep 5 een 
nachtje op school blijven slapen. De volgende dag (vrijdag 15 juni) gaat groep 5 er in de ochtend op uit, 
daarbij hebben zij hun fiets nodig. Meer informatie en de paklijst volgen in de volgende Jenapraat. 
 

Bovenbouw 
Schoolvoetbal 
Afgelopen woensdag hebben onze jongens zich weer van hun beste kant laten zien: ze zijn weer een 
ronde verder. Proficiat, boys! Groot compliment voor jullie behendig, sportief en sociaal spel. Veel 
succes op zaterdag 2 juni in Didam! 
 
Toiletgebruik 
Het toiletgebruik in de jongens w.c. is helaas nog niet geheel in orde. Het is nog steeds een 
aandachtspunt. 
 
IEP Eindtoets 
Groep 8 heeft inmiddels de uitslagen van de IEP Eindtoets ontvangen. De leerlingen krijgen deze 
vandaag mee naar huis. We zijn trots op onze leerlingen en als school tevreden over de resultaten. 
 

 

 

Agenda maand mei, juni 
 

Maandag 28 mei OV vergadering 

Woensdag 30 mei STAKEN, SCHOOL DICHT 

Zaterdag 2 juni Schoolvoetbal te Didam 

Maandag 4 juni 9.00 uur Weekopening  De Vlinders 
Start Avondvierdaagse 

Vrijdag 8 juni 15.00 uur Weeksluiting Kukeluusjes & 
Mussen 

Maandag 11 juni 8.45 – 
9.45 uur 

Inloopspreekuur van de 
verpleegkundige 
MR vergadering 

Dinsdag 13 juni BB feestdag 

Donderdag 14 juni MB feestdag (ochtend) 
‘Groep 5 nacht’ 

Vrijdag 15 juni Groep 5 ’s middags vrij 

Maandag 18 juni Kinderen vrij i.v.m. studiedag 

Maandag 25 juni Weekopening Fazanten 

Dinsdag 26 juni Alg. ledenverg. OV 

Woensdag 27 juni Ouderspreekmiddag/avond 

Donderdag 28 juni Nieuwe groepenmiddag 

Vrijdag 29 juni Weeksluiting Dassen& 
Herten 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


