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Agenda  

voor de komende periode 
 

 

Een jaarkalender met activiteiten publiceren we op dit moment niet. In 

deze corona-tijd moeten we iedere activiteit regelmatig opnieuw tegen 

het licht houden. Een activiteitenkalender is daarom moeilijk te geven.  

 

  

Kerstviering in de klas Vrijdag 18 december 

Kerstvakantie ma 21 december t/m vr 1 januari 

Studiedag Maandag 4 januari 2021 

  

Studiedag Vrijdag 29 januari 2021 

Voorjaarsvakantie ma 22 februari t/m 26 februari 2021 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informatie op internet: www.johan-frisoschool.nl 
Algemeen contact via e-mail: info@johan-frisoschool.nl 

Directeur Wouter van de Hoef: directie@johan-frisoschool.nl  
 
 

 
 

weekinfo nummer 9 
 

woensdag 9 december 2020 
 
 

 

 

Aanmelden 
 

Is er nog een jonger broertje of zusje thuis, dat over 

een tijdje naar school gaat? We merken dat er niet 

altijd aan gedacht wordt ook hem of haar even 

officieel aan te melden. Is dat het geval, wilt u dat 

dan even doen? Formulieren liggen op school, maar 

zijn ook van de site te downloaden. 

 

 

Hoofdluis 
 

Helaas is het in deze periode niet mogelijk om de 

luizencontrole door de betreffende groep ouders op 

school te laten doen.  

We willen u dus vragen om hier thuis extra alert op te 

zijn. Wilt u in ieder geval aan het eind van iedere 

vakantie even die controle doen? 
 

 

 

Rapporten inleveren? 
 

Ligt het rapport nog thuis? Het is voor ons prettig als dit z.s.m. wordt 

ingeleverd. Dank alvast! 
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Uit de MR-november 2020  
 

 

Jaarverslag MR, Schoolgids, MR 

verkiezingen, evaluatie groepsindeling, 

jaarplan, nieuwe website, corona, 

langdurige ziekte en de ouderbijdrage. 

 

Ook de afgelopen maanden heeft de medezeggenschapsraad (MR) met 

onze directeur Wouter overlegd en vergaderd over keuzes die gemaakt 

moeten worden door onze school. In dit stukje 'Uit de MR' vertellen wij u 

wat er is besproken.  

 

Het jaarverslag van de MR 2019-2020 is besproken en staat online op de 

schoolwebsite. Komend jaar zal belangrijk zijn de onderwijs technische 

veranderingen die zijn ingezet te versterken en de continuïteit 

te waarborgen. Verder staat onder andere de RIE (Risico Inventarisatie 

en Evaluatie) op het programma. En natuurlijk hopen we dat het 

schooljaar zo normaal mogelijk zal kunnen verlopen, waarbij veiligheid 

omtrent het Coronavirus voorop staat. 

 

Jaarlijks wordt de Schoolgids besproken en waar nodig aangepast. Er 

zijn geen grote wijzigingen en de geactualiseerde schoolgids staat voor 

iedereen online. 

 

In overleg met 2 kandidaat MR-leden is ervoor gekozen om voor het 

nieuwe schooljaar MR verkiezingen te houden, dan zullen er enkele MR 

leden vertrekken en kan in september de nieuwe MR aantreden. Voor 

die tijd zal er ook weer een oproep in de nieuwsbrief worden geplaatst 

en de procedure worden uitgelegd. 

 

De aanpassingen van het rooster en de groepsverdelingen voor het 

huidige schooljaar is het afgelopen jaar eerder besproken dan voorheen 

gebruikelijk was. De groepsverdeling was ingewikkeld en het team heeft 

hierbij moeilijke keuzes moeten maken. Het proces is goed verlopen en  

 

 

het resultaat is naar tevredenheid. De Johan Frisoschool is weer 

financieel gezond en kan vooruitkijken met een weer groeiend 

leerlingaantal. 

 

Speerpunten van het jaarplan van de school zijn besproken. Er wordt 

naast behoud van de goede punten (rust/veiligheid, plezier en structuur) 

extra ingezet op verdere verdieping van het ondernemende onderwijs 

(van  lesgeven naar individueel 'leren leren') en de kernvakken (rekenen 

en taal). 

 

De lang gekoesterde wens voor een moderne, frisse website komt uit. 

Voor het einde van het jaar staat deze online. We verwachten dat deze 

weer aansluit op de huidige wensen. Laat weten als er informatie mist of 

zaken opvallen. 

 

Belangrijk punt is in deze tijd natuurlijk de pandemie. Extra maatregelen 

zijn niet nodig. Wel zoals aangegeven alertheid en elkaar wijzen op het 

belang van de maatregelen. Helaas zijn er 2 langdurig zieken in het 

team. In de MR is besproken dat er gelukkig weinig uitval is en extra 

aandacht is voor continuïteit in de betreffende klas. Wij adviseren 

betreffende ouders om bij vragen laagdrempelig contact op te nemen 

met school via de Parro-APP of gewoon met de telefoon!  

 

Als laatste nog, niet onbelangrijk, de ouderbijdrage. De MR beoordeelt 

jaarlijks de hoogte van de ouderbijdrage op basis van de begroting van 

de Oudercommissie. De MR gaat akkoord met de ouderbijdrage van  

€ 30,- per kind voor de organisatie van tal van buitengewone activiteiten 

in onze school. Hiermee worden activiteiten rondom o.a. sint, kerst, 

projectweek, musical, afscheid van groep 8 en andere extra’s betaald om 

school voor onze kinderen verrassend en leuk te houden.  

 

Bij opmerkingen of vragen kunt deze richten aan MR@johan-

frisoschool.nl 
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