De ôfrûne wike stie yn it teken fan it sykjen fan in nije juf foar de ûnderbou en kollega.
En no hawwe wy in opfolgster foar juf Nel!
Op de 'Facebook adfertinsje' kamen yn in pear dagen in stik as 6 reaksjes. Foarrige wike
binne der mei 4 froulju gesprekken west.
Der wienen 2 hiel geskikt (en hiel ferskillend). Úteinlik is it juf Jeannette wurden, se stelt
harsels foar yn dizze nijsbrief. Nije wike (5 o/m 9 febr) hat Jeannette yn Dútslân
foarjiersfakânsje en komt se al op moandei, tiisdei, woansdeimiddei, tongersdei en freed.
Juf Jeannette hat in opsiztermyn en begjint offisjeel nei de foarjiersfakânsje.
Foar 12 o/m 23 febrewaris kinne wy it sa regelje foar de ûnderbou:
Maandag 12 febr

Dinsdag 13 febr

Woensdag 14 febr

Donderdag 15 febr

Vrijdag 16 febr

Juf Adry v.d. Zee

Juf Adry v.d. Zee

Stakingsdag

Juf Evelyne Abeln

Juf Evelyne Abeln

Maandag 19 febr

Dinsdag 20 febr

Woensdag 21 febr

Donderdag 22 febr

Vrijdag 23 febr

Juf Adry v.d. Zee

Juf Adry v.d. Zee

Juf Tryntsje de
Vries

Juf Evelyne Abeln

Juf Evelyne Abeln

Ik realisearje my dat it foar de ûnderbougroep in ûnrêstige tiid is. Lokkich is juf Adry wer
fleksibel. Foar de middenbou ha we juf Rigt freege om Adry har taak oer te nimmen. De
iennichste oare opsje is om de bern in tal dagen frij te jaan (der binne noch margedagen)
mar dat dogge we leaver net fansels.
Nei de foarjiersfakânsje ha we oan Jeannette in goeie en leafe juf foar de bern en ek in
moaie oanwinst foar it team mei in hiel nijsgjirriche eftergrûn.
Juf Nel is dizze wike foar it lêst. Freed sille we dêr yn har
eigen groep efkes oandacht oan jaan mar it echte ôfskie sil
wêze op freed 23 maart. Dy dei binne âlders, paken en
beppen dy’t de bern faak op skoalle bringe en âld learlingen
fan herte wolkom fan 14.00-15.00 oere om Nel it bêste te
winskjen foar de takomst. Under skoaltiid is der dy dei al it
ôfskie mei de bern.
We hebben een opvolgster voor juf Nel gevonden. Juf
Jeannette van der Woude stelt zich in deze nieuwsbrief
voor. Ook is er een afscheidswoord van juf Nel. Het
afscheid van de eigen groep is a.s. vrijdag onder schooltijd.
Voor ouders, opa’s en oma’s, oud-leerlingen en andere
betrokkenen zal er op vrijdag 23 maar a.s. van 14.00-15.00

uur een officieel afscheid zijn. Juf Jeannette komt volgende week al een paar dagen
invallen en begint na de voorjaarsvakantie met haar nieuwe baan. In het schema
hierboven staat wie er in de tussenliggende periode voor de onderbouwgroep staat.
In ôfskiewurdsje fan juf Nel:
Deze week is het dan voor mij de laatste werkweek op de Master Frankeskoalle.
Na 40 jaar in het onderwijs gewerkt te hebben, moet ik nu, met heel veel moeite,
toegeven dat het fysiek niet meer gaat. Ik had een ander afscheid in gedachten.

De afgelopen 40 jaar ben ik werkzaam geweest als kleuterleidster in Schoonebeek,
Hoofdleidster in Twijzelerheide, leerkracht van de IOBK in Drachten (speciaal onderwijs)
en ten slotte mededirecteur/leerkracht op de Master Frankeskoalle.
Bij alle scholen heb ik altijd met veel plezier gewerkt.

In de loop van de jaren is het werk erg veranderd. Er kwamen steeds meer
administratieve taken bij. Enfin dat zal iedereen met de stakingen nu wel duidelijk zijn.

De verhuizingen vanwege de verbouwing en het uitvallen van collega Anke als mede
directeur was voor mij de druppel. Ik kreeg lichamelijke klachten en deze klachten
verdwijnen niet, helaas worden ze erger. Tot mijn grote spijt moet ik nu toegeven dat
het beter is om met dit werk te stoppen.
Ik ben nu op zoek, met begeleiding, naar een nieuwe uitdaging.

Ondertussen is er een opvolgster gevonden. Komende zaterdag zal ik de overdracht
doen. Naar de ouders zal ik het nog afronden met de rapport/verslag gesprekken op
maandag 19 en 20 februari. Helaas kan mijn opvolgster daar niet bij aanwezig zijn.
Iedereen krijgt zo snel mogelijk de tijden.

Ik heb al deze jaren met heel veel plezier in Earnewâld gewerkt. Altijd
fijne contacten met de ouders ,de kinderen en natuurlijk al de collega’s en
besturen die ik gehad heb. Er was/is altijd een fijne sfeer op school.

Vrijdag stop ik, net voor mijn zestigste verjaardag.
23 maart neem ik officieel afscheid.
Niet teveel heisa, want daar hou ik niet van.
Bedankt allemaal voor de fijne tijd in Earnewâld!

Nellie van der Zee.

Juf Jeannette wil zich graag aan jullie voorstellen:
Beste leerlingen,ouders en teamleden van de Master Frankeskoalle,
Hallo allemaal, mijn naam is Jeannette van der Woude en
ben vanaf 5 maart de nieuwe leerkracht voor de groepen 1, 2
en 3. Ik wil me graag even aan jullie voorstellen.
Ik ben geboren (50 jaar geleden) en getogen in Drachten. Na
de opleiding aan de PABO, ben ik mijn onderwijscarrière
begonnen in 1990 te Twijzel aan groep 1/2. Daarna 12 jaar in
Kollum waar ik voornamelijk aan groep 1 les heb gegeven.
Vervolgens zijn mijn man en ik in 2002 naar Duitsland
verhuisd. Daar heb ik gewerkt op een Nederlandse school met
de combinatie groep 1,2,3 en 4. Sinds 2005 sta ik aan de
Internationale school in Neustadt an der Weinstrasse en geef
daar ook les aan de jongste kinderen. Een ervaring op zich;
hier komen kinderen en leerkrachten van over de hele wereld
met hun eigen taal en cultuur samen om les te krijgen in het
Engels. Ik neem graag de positieve ideeën en ervaringen die
ik hier heb op gedaan mee en zo mogelijk toe te passen op de Master Frankeskoalle.
Na 15 jaar Duitsland is het tijd geworden om
terug keren naar Fryslân. Ik kom niet alleen. Ik
neem natuurlijk mijn man Frans en de twee
poezebeesten, Boefje en Bengeltje mee. We zijn
nog op zoek naar een huis, maar wij hopen
binnen niet al te lange tijd een mooi stekje te
vinden. We zijn al begonnen met inpakken!

Ik houd van fietsen, wandelen, skiën en op vakantie
gaan. Het liefst naar de Alpen om daar actief de dag
door te brengen, een maaltijd te nuttigen op de Alm en
te genieten van het indrukwekkende uitzicht! Ik kan er
niet genoeg van krijgen. Ik vind het trouwens ook
heerlijk om gewoon helemaal niks te doen!

Earnewâld ken ik alleen als toerist. Ik heb er ooit een keer een nachtje
in de haven gelegen en heb er af en toe op een terrasje gezeten. Ik kijk
er naar uit om jullie allemaal te leren kennen en zal mijn best doen om
alle namen zo snel mogelijk te onthouden. Volgende week kom ik alvast
een weekje invallen. Ik vind het spannend, maar ik heb er ook zin in!
Tot gauw,
Jeannette

Staking in het basisonderwijs op 14 februari:
In het team is er uitvoerig over gesproken. Wat doen we als er weer gestaakt wordt? We
zijn van mening dat we nu niet kunnen afhaken omdat anders alle inspanningen die tot
nu toe zijn gedaan voor niets zijn geweest. Het team van de school is op 14 februari op
school aanwezig en zal zich richten op achterstallige administratie. Er worden geen
lessen gegeven. Er is dringend geld nodig voor werkdrukverlaging en voor het
aantrekkelijker maken van het beroep van basisschoolleerkracht. De brief van de
gezamenlijke Christelijke scholenkoepels in de 4 noordelijke provincies aan minister Slob,
voeg ik toe onderaan deze nieuwsbrief.
Op woensdag 14 februari kunnen de ouders gebruik maken van (betaalde) kinderopvang.
Hiervoor kunt u contact opnemen met:

Corina Hessels.
Wilt u deze dag gebruik maken van kinderopvang dan graag een mailtje naar:
earnewâld@kindvandaag.nl
(Ook voor kinderen die niet ingeschreven staan bij de BSO)
De agenda voor de komende weken:
31 januari: Juf Nynke dag Duurzame inzetbaarheid/ juf Annelies Iedema vervangt
2 februari: juf Reina dag Duurzame inzetbaarheid/ juf Adry vervangt
5 t/m 23 februari: vervanging juf Nel zie bovenstaand schema en schrijven.
6 februari: bestuursvergadering
7 februari: overleg bestuur en team
9 februari: rapporten mee
13 en 19 februari: rapportgesprekken groep 4 t/m 8
19 en 20 februari: rapportgesprekken groep 1 t/m 3 ( ouders krijgen bericht van juf Nel)
14 februari: Stakingsdag primair onderwijs
13 en 19 februari: rapportengesprekken groep 4 t/m 8
19 februari: Natuurwandeling voor alle groepen vanaf 12.00 uur
26 febr t/m 2 maart voorjaarsvakantie.
6 maart: bestuursvergadering
12 maart: luizenpluizen ( geen gel of vlechten in het haar)

Fragen?
Efkes lânskomme, in tillefoantsje ( 539509) as mailtsje ( info@frankeskoalle.nl) kin altyd!
Hertlike groetnissen,

Anke
Het Ministerie van Onderwijs
t.a.v. Minister A. Slob
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag

Datum: 8 januari 2018
Betreft acties in het onderwijs
Geachte heer Slob,
Leerkrachten in het basisonderwijs vragen meer salaris en willen dat de werkdruk verminderd wordt!
Wij, bestuurders van basisscholen, zijn het eens met de gestelde eisen. De besturen zijn werkgever,
maar beschikken niet over de middelen om de eisen van ons personeel in te willigen. Daarvoor moeten
we bij het Ministerie van Onderwijs zijn.
Het Ministerie van Onderwijs heeft 270 miljoen beschikbaar voor de salarissen en 450 miljoen voor
werkdrukvermindering. Dit onder bepaalde voorwaarden. Dit is bij lange na niet voldoende. Dat
betekent, dat de acties waarschijnlijk zullen doorgaan. Niet goed voor de kinderen, niet voor de ouders
en zeker niet goed voor het totale onderwijs.
Hoe komen we uit deze patstelling?
Een substantiële salarisverhoging is nodig. Dat moet prioriteit hebben. Er is nu al krapte op de
arbeidsmarkt en dat zal, indien het Ministerie blijft bij het huidige aanbod, tot gevolg hebben dat er
steeds meer vacatures onvervuld blijven. Dat betekent, dat groepen moeten worden samengevoegd,
omdat er geen meester of juf beschikbaar is. Groepen van 40 of 50 leerlingen zullen het gevolg zijn.
Ten dele kunnen we dit oplossen met de inzet van onderwijsassistenten, maar groepen van 40-50
leerlingen, waar één juf of meester verantwoordelijk voor is, zal ten koste gaan van de kwaliteit. Voor
leerkrachten een extra belasting, waardoor leerkrachten eerder zullen afhaken en nieuwe vacatures
ontstaan.
De werkdruk moet verminderd worden. Als de regering blijft bij het huidige aanbod, dan betekent dit,
dat we werkdrukverhogende onderdelen uit het huidige takenpakket van onderwijsgevenden moeten
schrappen. Er zijn ‘regeldingen’, waar we zonder kunnen. Dus schrap die. Ook blijkt uit onderzoeken,
dat leerkrachten te veel zaken te gedetailleerd bijhouden. Dus we moeten ook daar kritisch naar kijken.
Leerkrachten vinden passend onderwijs werkdrukverhogend. Niet alleen in de groep, maar ook alle
administratie en overleggen, die daaruit voortkomen. Wat is haalbaar met de beperkte financiële
middelen, die de scholen ter beschikking staan?
Als de politiek op korte termijn niet meer geld wil/kan vrij maken voor het basisonderwijs, dan
betekent dit, dat steeds meer mensen werkzaam in het onderwijs afhaken. Door definitief ander werk
te zoeken, of dat ze thuis komen te zitten met b.v. een burn-out. Wat voor consequenties dat heeft
voor de kwaliteit van het onderwijs, laat zich gemakkelijk raden.
Ons voorstel
Er is meer geld nodig voor de salarissen. Anderzijds hebben we er begrip voor, dat de nieuwe regering
niet in één keer de gevraagde 1,4 miljard op tafel kan leggen. Er zijn ook andere sectoren met grote

tekorten. De salarisverhoging kan wat ons betreft in fases, bijvoorbeeld jaarlijks een salarisverhoging,
zodanig dat in 4 jaar het vooraf overééngekomen salarisniveau bereikt wordt.
Voor werkdrukvermindering is geld nodig om de taken, die de maatschappij van ons vraagt, binnen de
beschikbare tijd uit te voeren. Als de politiek niet bereid is op korte termijn meer middelen ter
beschikking te stellen, dan moeten we taken laten vervallen, zodat de werkdruk naar een aanvaardbaar
niveau terug wordt gebracht. Ons voorstel is op korte termijn daarover afspraken te maken met alle
betrokkenen. De resultaten van onderzoeken in het kader van werkdrukvermindering worden hierin
meegenomen, leerkrachten worden er in betrokken en ook zijn de ouders en de politiek
gesprekspartner. De uitvoering wordt gerealiseerd in het cursusjaar 2018-2019, zodat eind van dat
cursusjaar de werkdruk is verminderd naar een aanvaardbaar niveau voor alle betrokkenen.
We realiseren ons, dat dit ten koste kan gaan van de gevraagde kwaliteit van het basisonderwijs, c.q.
invloed heeft op onze huidige manier van werken.
Het is belangrijk, dat we in het belang van het onderwijs op korte termijn uit de ontstane impasse
komen. Daarom doen we als bestuurders uit de 4 Noordelijke provincies via deze open brief een
dringende oproep aan alle betrokkenen zich in te zetten om te komen tot een verantwoorde oplossing.
Dit in het belang van de kinderen, de onderwijsgevenden en allen, die zich bij het onderwijs betrokken
voelen!
Met vriendelijke groet,
Namens het platform van besturen voor Christelijk Basisonderwijs in de
provincies Fryslân, Groningen, Drenthe en Overijssel,
Jan Sijtsema
De brief is ook verzonden naar de leden van de Tweede Kamer, de onderwijsbonden en de P.O. Raad

