U krijgt vandaag een nieuwsblaadje waarop veel informatie te vinden is. Een schrijven van het bestuur
en M.R. over de Levensbeschouwelijke vorming. Informatie over de prikaktie en petitie in het
basisonderwijs van het bestuur en team, de roosters voor de rapportgesprekken op 3 en 4 juli
(agenda bij de hand), kennismaking met de interim Intern Begeleidster, een uitnodiging voor een
gezellig muziekavondje met de blokfluitleerlingen en de rommelmerke.

Levensbeschouwelijke vorming
Beste ouders,
De inventarisatie onder ouders van hun verwachtingen van levensbeschouwelijk leren, leverde het
volgende op:






Er zijn 30 formulieren verstuurd.
Er zijn 25 formulieren teruggekomen.
Op 21 formulieren is aangegeven dat de voorkeur van ouders uitgaat naar de visie:
“Ontwikkeling van levensbeschouwing”
Op 3 formulieren is aangegeven dat de voorkeur van ouders uitgaat naar de visie: “Socialisatie
in een levensbeschouwing”
Op 1 formulier is aangegeven dat de ouders nog geen keuze kunnen maken en een gesprek
willen met de directie en leerkracht.

In de brief bij de enquête, hebben we aangegeven dat de resultaten en een voorstel voor het vervolg
besproken zouden worden op een ouderavond. Nu de resultaten zo duidelijk zijn, hebben we besloten
om geen ouderavond te organiseren.
Met de ouders die de keuze hebben gemaakt voor “socialisatie in een levensbeschouwing” en de
ouders die nog geen keuze konden maken, hebben we gesproken over wat we, met ingang van het
nieuwe schooljaar willen veranderen in het levensbeschouwelijk onderwijs. Uit deze gesprekken
kwamen geen bezwaren, maar wel aandachtspunten naar voren voor de overgang naar gezamenlijke
levensbeschouwelijke vorming. We houden jullie op de hoogte van de verdere uitwerking van deze
keuze.
Mocht je naar aanleiding hiervan nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen we deze natuurlijk
graag.

Vriendelijke groeten,
Directie, medezeggenschapsraad en bestuurscommissie

Prikactie en petitie
Beste ouders,
Jullie hebben er de laatste tijd via de media vast berichten over gehoord: leerkrachten van
basisscholen maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs. De werkdruk en
de salarissen lijken er in de afgelopen jaren voor gezorgd te hebben dat er veel leerkrachten
zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten bij zijn gekomen. Er is op dit moment een
lerarentekort en dat lijkt de komende jaren verder te gaan groeien. We kunnen het nu al
merken in de beschikbaarheid van invalleerkrachten. Door onze zeer flexibele en
betrokken vaste en tijdelijke leerkrachten hebben we het afgelopen schooljaar geen groepen
naar huis hoeven sturen omdat er niemand beschikbaar was om les te geven. We kunnen
echter niet garanderen dat dit in de toekomst niet bij ons kan gebeuren.
Het PO-front (actiegroep PO inactie, vakbonden en werkgeversorganisatie) wil daarom met
een petitie de politiek oproepen om in een regeerakkoord extra geld vrij te maken voor een
eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk. Op dinsdag 27 juni zal de petitie in
Den Haag worden aangeboden aan de politiek.
Om deze boodschap kracht bij te zetten, organiseren leraren op 27 juni een prikactie door
een uur later te starten dan normaal. Wij staan achter deze oproep voor goed onderwijs en
zullen daarom aansluiten bij deze actie. Op welke manier we hier precies invulling aan gaan
geven, horen jullie binnenkort.
Meer informatie en de mogelijkheid om de petitie te ondertekenen, vind je op:
www.pofront.nl.
Vriendelijke groeten,
Team en bestuurscommissie Master Frankeskoalle

Nieuw gezicht:
Aan mij de eer om me voor te stellen aan u als ouders van de kinderen die deze prachtige school in
Earnewâld bezoeken. Tijdens het verlof van juf Grietje mag ik haar IB taken vervangen.

Ik ben Ingrid Post-Duin, getrouwd met Jan Post. We wonen met ons gezin in het kleine dorpje
Langedijke. Dit ligt tussen Oosterwolde en Appelscha. Ik heb drie heerlijke kinderen. Jorian van 13, hij
zit in de brugklas in Oosterwolde, Jarne van 10 zit in groep 7 en Marise van 7, zij zit in groep 4. Beide
jongsten bezoeken Obs Boekhorst, een school met 170 leerlingen in Oosterwolde.
Deze school is één van mijn twee andere scholen waar ik inmiddels 17 jaar IB-er ben.
De andere school is Obs Triangel in Steggerda. Op deze kleine dorpsschool met een kleine 40
leerlingen werk ik nu voor het tweede jaar. Beide scholen vallen onder het bestuur Comprix
( openbare scholen Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland).
Voordat ik IB-er werd ben ik groepsleerkracht geweest in praktisch alle groepen.
Een paar jaar geleden heb ik samen met juf Anke de schoolleidersopleiding gevolgd.
We hebben elkaar goed leren kennen in de portfoliogroep waarin we elkaars opdrachten van
opbouwende kritiek mochten voorzien. Deze portfoliogroep heeft een visitatietraject op mijn school
in Oosterwolde gedaan gericht op passend onderwijsaanbod voor kinderen die meer uitdaging nodig
hebben.
In die periode heb ik voor het eerst de Master Frankeskoalle bezocht. Nog voor de verbouwing dus.
Wat een prachtige school is het geworden!
Na deze opleiding heb ik nagedacht of ik een directiefunctie ambieerde.
Op Obs Boekhorst heb ik een maand of vier de directeur vervangen die met ziekteverlof was.
Door deze mooie kans om kennis te maken met de directietaken heb ik bewust kunnen kiezen voor
mijn prachtige baan als meerschools en interim IB-er, een baan die mij past als een jas.
In mijn vrije tijd geniet ik van man en kinderen, rijd ik graag paard ( liefst Friese paarden) of motor (
Yamaha Virago XV 1100). Hardlopen, salsadansen, taarten bakken en lezen zijn ook hobby's van me.
Ik geniet van de (korte) periode op de Master Frankeskoalle van de samenwerking met het team en
de kinderen.
Ingrid Post-Duin

Rapportgesprekken:
Hierbij het rooster voor de rapportgesprekken. Bij de vorige rapportbesprekingen hoorden we
dat het voor ouders heel lastig kan zijn om op de middag te worden ingepland. We hebben nu
rekening gehouden met de wens om later te beginnen met de gesprekken. De kinderen krijgen
het rapport de vrijdag van te voren mee ( 30 juni). Wilt u alvast de witte rapportmap
meegeven naar school zodat de leerkracht het nieuwe rapport hierbij kan voegen?
Maandag 3 juli 2017
Tijd
rapportgesprek
18.30
18.40
18.50
19.00
19.10
19.20
19.30
19.40
19.50
20.00
20.10

Juf Jessie (groep 1/2/3)

Juf Reina (groep 4/5)

Juf Yttje (groep 6/7)

Skye
Germ
Bertus
Elbrecht
Pieter
Rob
Hugo
Aniek
Sonne
Reid

Fabiënne
Amarins
Idsard
Stef
Jan Willem
Wâte
Mirte
Elsa
Lennard

Fenne
Gjalt
Manon
Jackie
Tigo

Juf Jessie (groep 1/2/3)

Juf Reina (groep 4/5)

Juf Nynke (groep 6/7)

Ids
Berber
Jildou
Suze
Willem
Liselot
Ammarins
Myko
Femke

Rinze
Froukje
Hessel
Sytske
Ruben
Hidde
Kristina
Ihme

Malin
Marije
Anne
Reinder
Jelte
Silke
Tijn Tomas
Fardau

Dinsdag 4 juli 2017
Tijd
rapportgesprek
18.30
18.40
18.50
19.00
19.10
19.20
19.30
19.40
19.50
20.00

Wanneer uw zoon/dochter niet ingedeeld staat in bovenstaand rooster, dan maakt de
desbetreffende leerkracht een afspraak met u.

Formatie:
De indeling van de groepen is nog niet helemaal afgerond. Duidelijk is dat er het komende
schooljaar weer een onderbouw, middenbouw en bovenbouw zal zijn. Ruim een maand
geleden dachten we nog dat het een logische verdeling zou zijn om een 1-2-3, 4-5-6 en een 78 combinatie te maken. Nu er de afgelopen tijd nog meer nieuwe leerlingen aangemeld zijn,
gaan we deze combinaties heroverwegen. Welke leerkrachten er op deze groepen komen is
ook in verband met de re-integratie van juf Nel nog niet helemaal duidelijk. We hopen u met
de rapportgesprekken wel duidelijkheid te kunnen geven in welke combinatiegroep uw kind
volgend jaar zit.
Blokfluituitvoering

Hallo allemaal,
Amarins, Myrthe, Sytske, Reid en Ruben nodigen jullie van harte uit voor hun eerste
optreden. Samen met juf Jannie de Groot hebben ze hard gewerkt om voor jullie mooie liedjes
te kunnen spelen.
Het is op dinsdag 20 juni om 19.00 uur in de hal van de Master Frankeskoalle.
Iedereen mag komen. Vriendjes, vriendinnetjes, vaders, moeders, verzorgers, pakes en
beppes.
Rommelmerke:
Vandaag krijgen de kinderen een briefje mee voor de opgave om mee te helpen bij het
ophalen van spullen, het klaarzetten, verkopen en opruimen. U kunt zich ook opgeven door
een mailtje te sturen naar info@frankeskoalle.nl waarop u aangeeft waarmee u wilt helpen.

Mocht u nog vragen hebben over het bovenstaande, dan hoor ik dat graag via de mail, de
telefoon of een bezoekje op school.
Hartelijke groet, freonlike groetnissen,
Anke

