
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                              BERICHTEN VAN DE DIRECTIE 
 

Nieuwe schooltijden 

In het aankomende schooljaar starten wij met de nieuwe schooltijden. Bij deze wil ik graag een 
toelichting geven over de wijze waarop wij op school tot deze verandering zijn gekomen.   
Terugblik op het proces:  
Tijdens mijn kennismaking met ouders en team kreeg ik mee dat de ‘andere’ begintijd van de 
woensdagochtend voor onrust zorgde in de groepen en ook erg lastig was voor veel ouders. Dit was 
voor mij een reden om mij te verdiepen in de mogelijkheden van nieuwe schooltijden. Aan de hand 
van peilingen onder de ouders/verzorgers, die de open avond van de Denktank hadden bezocht, het 
team en MR bleek er een eenduidige voorkeur voor het model ‘starttijd half 9, eindtijd 3 uur’.  
Een ander punt was de groep 5 middag, waarbij in de middenbouw groep 3 en 4 vrij is. Door deze 
middag voor de hele middenbouw gelijk te trekken, zou meer lesruimte voor de middenbouw 
ontstaan. Dat zou prima ingezet kunnen worden voor bijvoorbeeld rekenen en wereld oriëntatie. 
Echter na de mededeling over deze ‘nieuwe schooltijden’ kwamen er vanuit de ouders/verzorgers op 
dit punt sterke inhoudelijk argumenten naar voren, wat de MR en mij heeft doen besluiten om alsnog 
een enquête uit te zetten onder de groepen 1 t/m 3 voor de donderdagmiddag. Het veranderen van 
begin- en eindtijden geeft slechts een verschuiving van 30 minuten. Daarentegen het naar school laten 
gaan van groep 3 en 4 op donderdagmiddag geeft een verandering in het aantal uren dat deze 
kinderen naar school gaan. Voorafgaan aan de enquête hebben wij besloten en u medegedeeld dat de 
uitslag op basis van meerderheid van stemmen bepalend zou zijn. De meerderheid koos voor 
‘donderdagmiddag vrij voor groep 3-4’. Op mijn uitnodiging aan te geven of er behoefte is aan voor- 
en/of naschoolse opvang, is er slechts één reactie gekomen.  
Conclusie: 
Als ik terugblik op het proces rondom de aankondiging van de nieuwe schooltijden, kan ik mij 
voorstellen dat u zich als ouders/verzorgers enigszins overvallen voelde. Wij hebben u vooraf en na 
afloop de gelegenheid gegeven om uw stem te laten horen. Toch hoop ik bij een volgende 
besluitvorming de onrust die dit besluit  bij sommige ouders/verzorgers  teweeg heeft gebracht, te 
voorkomen. We trekken hier lering uit. Bij deze wil ik alle ouders/verzorgers bedanken voor het begrip 
en flexibiliteit waarmee u dit proces hebt ondergaan.  
 

Personeel 
Juf Marijke de Jong is bevallen van een dochtertje Noortje.  VAN HARTE GEFELICITEERD, juf Marijke! ! 
Juf Marijke is dan wel gestopt als stamgroepleidster bij ons op school, ze komt nog wel een keertje op 
visite met baby Noortje. 
Juf Willeke heeft genoten van een weekje vakantie met haar familie in Egypte. Deze week is zij weer 
begonnen aan een nieuwe reeks chemo kuren. Wij wensen Willeke heel veel sterkte toe! 
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Nieuw ouderlid en nieuwe personeelsleden in de MR   

Na aanleiding van de oproep van de MR voor een vacature heeft zich slechts een ouder gemeld. Wij 
heten Alise van Boven van harte welkom als nieuw ouderlid in de MR. Wij kijken uit naar de 
samenwerking met Alise, moeder van Suze en Ella (Vlinder en Kukeluus), als nieuwe 
vertegenwoordiger van u als oudergroep. Tevens bedanken wij hierbij Yvette Bos voor haar 
waardevolle bijdrage in de MR van de afgelopen periode. Ook hebben wij twee nieuwe teamleden in 
de MR: stamgroepleidsters juf Yolanda (Duiven) en juf Gea (Fazanten) komen de MR versterken.  Wij 
bedanken Ineke en Willeke voor hun inzet. In de MR-Praat die binnenkort weer uitgegeven zal worden, 
zullen de nieuwe leden zichzelf presenteren. 
 

Nieuwe stamgroepen 
Altijd weer een spannend moment voor de leerlingen (en hun ouders/verzorgers) van groep 2 en 5, en 
nu is het zover: de stamgroepleiders hebben de nieuwe indeling van de groepen samengesteld. Zij zijn 
daarbij  uiterst zorgvuldig te werk gegaan. Zij hebben de leerlingen van de groep 2 en groep 5 gevraagd 
met wie zij graag samenwerken en wie hun vriendjes/vriendinnetjes zijn. De stamgroepleider maakt 
uw kind dagelijks mee in de groep, stamgroepleiders kennen hun groepen en kunnen met hun kennis 
en ervaring ontwikkelingen en groepsprocessen inschatten. Op basis van die combinatie is het team 
tot een weloverwogen keuze gekomen waar iedere stamgroepleider zich in kan vinden. Wij rekenen 
daarbij op uw vertrouwen en vragen u het een kans te geven. Het wennen in de nieuwe stamgroep is 
voor sommige kinderen geen kleinigheid. Daarom zijn wij er als stamgroepleiders en 
ouders/verzorgers om hen te begeleiden bij het maken van deze stap, het begeleiden van het 
hervinden van een nieuw evenwicht. Juist dát is wat het stamgroepenwerk boeiend en het kind 
krachtig maakt. In de bijlage vindt u de nieuwe stamgroepindeling. 
 

Nieuwe stamgroepleidster bij de Dassen 
In het nieuwe schooljaar krijgen wij er een nieuwe collega bij: Marjanne Huijzendveld. Wij zijn blij met 
de komst van Marjanne, zien haar als een welkome aanvulling op de samenstelling van ons team. Zij 
zal naast Marijke van Eijken stamgroepleidster van de Dassen worden. Haar werkdagen bij de Dassen 
zijn maandag, dinsdag en woensdag.  
Na de vakantie gaat Marijke van Eijken met zwangerschaps- en ouderschapsverlof tot begin april. 
Momenteel is er nog een vacature voor de donderdag en vrijdag. Zodra bekend is wie deze vacature 
op gaat invullen brengen wij u op de hoogte. 
Marjanne: 

Met veel plezier stel ik mij voor als nieuwe stamgroepleider op de St. 
Franciscusschool 
Mijn naam is Marjanne Huijzendveld 
Ik woon samen met mijn man in 't Harde, waar we in onze vrije tijd een 
boerderij opknappen. 
Onze 3 kinderen wonen in Londen, Amsterdam en Lelystad. 
De afgelopen jaren heb ik in verschillende stamgroepen op een 
jenaplanschool in Lelystad gewerkt. Daar mocht ik ook meerdere pabo-
studenten begeleiden. 
Een dag in de week werkte ik met kinderen die meer uitdaging nodig hadden. 
Ik heb er zin in om samen met mijn nieuwe collega's een fijne en leerzame 
schooltijd voor de kinderen te bieden. 
Hartelijke groet, Marjanne 
 

Nieuwe IB-er  

Komend schooljaar hebben we nog een nieuwe collega: Tom van den Berg zal ons team komen 
versterken als nieuwe IB-er. Hij heeft een uitgesproken visie op het aanbieden van zorg en 



ondersteuning en daarmee zijn sporen als uiterst bekwame Jenaplan IB-er reeds verdiend.  Voor onze 
collega Willeke betekent dit dat ze in alle rust een pas op de plaats kan doen en zich op haar herstel 
kan richten. Onze interim IB-er Marjan van de Pol zal eerst nog enkele dagen op school zijn om Tom op 
weg te helpen.  
Tom: 

Vanaf komend schooljaar zal ik bij jullie op school komen werken in de rol van intern begeleider. Na een 
aantal jaren als stamgroepleider te hebben gewerkt op jenaplanschool ’t Hoge land in Epe ben ik de 
Masterstudie tot intern begeleider gaan volgen. Ik ben na mijn studie als bovenschools intern 
begeleider gaan werken voor twee jenaplanscholen in de regio Utrecht. 
Samen met stamgroepleiders, ouders en vooral ook kinderen is het mijn 
doel om passend onderwijs te realiseren en kinderen te laten leren op de 
wijze die bij hen past. Mijn motto is daarbij: ‘Alle kinderen gelukkig en 
succesvol op school!’  
Ik heb enorm veel zin om op jenaplanschool St Franciscus te komen 
werken en stel mij ook graag persoonlijk aan u voor in het nieuwe 
schooljaar.  
Voor nu wens ik jullie allemaal alvast een heel fijne vakantie toe en tot 
ziens in het nieuwe schooljaar.  
Groet, 
Tom van den Berg  

 

Nieuwe opleiding pedagogisch professional 
Komend schooljaar zullen wij gaan samenwerken met stagiaire Sigrid van Loon. Zij volgt de opleiding 
Pedagogisch Professional en zal op maandag en dinsdag het team gaan ondersteunen met 
uiteenlopende taken.  
Sigrid: 

Mijn naam is Sigrid Loos, ik woon samen met mijn vriend David in Elburg en ik ben in september 2017 
gestart met een 2-jarge deeltijdopleiding Pedagogisch Professional Kind en Educatie aan de Katholieke 
PABO in Zwolle. Eén van mijn passies is wielrennen, dus wellicht stap ik een keer op de wielrenfiets naar 
Nunspeet. Verder hou ik van lekker eten, mountainbiken, skiën en gezellige activiteiten met familie en 
vrienden ondernemen. 
Gedurende het eerste jaar van mijn studie heb ik met veel plezier 
stage gelopen op basisschool Jeanne d’Arc in ’t Harde. Daarnaast 
heb ik een kijkje mogen nemen op de BSO (Buitenschoolse Opvang). 
Het afgelopen schooljaar heb ik mij onder andere bezig gehouden 
met kennis maken met het onderwijs, kinderen ondersteund en 
begeleid in kleine groepjes, observaties uitgevoerd, verschillende 
activiteiten met de kinderen ondernomen en meegeholpen met 
organisatie van diverse schoolactiviteiten.  
Het lijkt mij erg leuk om jullie te ontmoeten! Mochten jullie meer 
van mij willen weten, spreek mij gerust aan en wie weet zien we 
elkaar snel op de St. Franciscus! 
Groetjes, Sigrid Loos 
 

Verslag en Driehoekgesprekken  
De uitnodigingen voor de oudergesprekmiddag zijn afgelopen woensdag meegegeven, vandaag zal de 
indeling gemaakt worden, maandag krijgt u de briefjes met het tijdstip van gesprek weer mee naar 
huis. Vandaag hebben ook alle kinderen hun verslag mee naar huis gekregen. De school zit al langere 
tijd in een traject om kinderen meer eigenaarschap te geven, meer zicht te geven op hun eigen 
ontwikkeling. Zo worden bij de instructies de doelen genoemd en leren kinderen steeds beter 
inschatten of ze een (verlengde) instructie nodig hebben. In dit kader gaan wij komende 



gespreksronde starten met driehoekgesprekken.  Bij deze gesprekken worden naast de ouders ook het 
kind uitgenodigd. Het kind bereidt zich in de klas voor en zal als volwaardige gesprekspartner 
deelnemen aan het gesprek. Wij voeren deze werkwijze langzaam in en starten dit jaar in groep 7. 
Het verslag moet weer ingeleverd worden voor de zomervakantie. 
 

OPROEP TSO 

Wij zijn dringend op zoek naar (inval) overblijfouders, voor dit jaar en bovenal voor het nieuwe 
schooljaar. U kunt zich melden bij de directie of de overblijf coördinator Linda Nieuwenhuizen, 
mailadres: eibertlinda@kpnmail.nl 
 

                                                           BERICHT VAN DE OV 

Vrijwilligersavond met BBQ 
Voor alle ouders/verzorgers die zich het afgelopen schooljaar met regelmaat belangeloos en met veel 
enthousiasme hebben ingezet als hulpouder op school, organiseren wij een gezellige barbecue op 
dinsdag 26 juni vanaf 18.30 uur op school. ( De eerder geplande datum 6 juli komt hiermee te 
vervallen). 
Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw hulp bij de verschillende activiteiten, want zonder deze hulp zouden 
veel dingen niet kunnen worden georganiseerd. Alle hulpouders die hebben geholpen bij diverse 
activiteiten op school of in de groep, maar ook bij de sporttoernooien, zijn van harte welkom op deze 
barbecue bedankavond. Natuurlijk denken wij ook aan de diverse commissies en werkgroepen, zoals 
de luizenwerkgroep, de bibliotheekwerkgroep, de stamgroep-moeders en de werkgroepen van de 
oudervereniging zoals Sinterklaas, kerst en Avond4daagse. Wij hopen u allen te treffen.  
U hoeft vooraf niet te eten. Bent u vegetariër of heeft u andere ( dieet) wensen, laat dat bij de 
aanmelding weten, dan kunnen wij daar rekening mee houden.  
U kunt zich aanmelden vóór maandag 25 juni via: info@franciscus-nunspeet.nl 
 

BERICHTEN UIT DE BOUWEN EN STAMGROEPEN 
Bovenbouw 
29 juni is het weer tijd voor het beachvolleybal voor de bovenbouw! Dit jaar hebben er zich 4 teams 
opgegeven. Het toernooi begint om 15.45 uur en is rond 17.45 uur afgelopen en vindt plaats op het 
Marktplein. Supporters zijn van harte welkom! Voor alle deelnemers: SUCCES! 
 

 

Agenda maand juni/juli 
 

Maandag 25 juni Weekopening Fazanten 

Dinsdag 26 juni  Alg. ledenverg. OV, 19.30 uur 

Woensdag 27 juni Ouderspreekmiddag/avond 

Donderdag 28 juni Nieuwe groepenmiddag BB 

Vrijdag 29 juni Weeksluiting Dassen & Herten 

Maandag 2 juli -Weekopening Boomhut 
-Nieuwe groepenmiddag 

Donderdag 5 juli Try-out musical gr. 8 
Laatste Jenapraat 17-18 

Vrijdag 6 juli -Groep 8 ’s morgens vrij 
-Nieuwe groepenochtend 
-Weeksluiting Vlinders & Duiven 
-De ‘N8 van 8’ 

SLOTWEEK: 

Maandag 9 juli Jaarsluiting 13.30 uur 

Dinsdag 10 juli Vossenjacht 

Donderdag 12 juli Afscheid groep 8  

Vrijdag 13 juli 12.15 uur 
Aanvang zomervakantie 
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