
 

 
 

weekinfo nummer 9 
 

vrijdag 29 oktober 2021 
 
 

 

Agenda  

voor de komende periode 
 

   

Klusochtend  
Schooltuin Zuid 

 

Zaterdag 30 oktober  
van 10-12 uur 

School versieren voor Sint 
Locatie Noord 

 

Vrijdag 12 november 

Studiedag 
Leerlingen vrij 

 

Vrijdag 26 november 

Sinterklaas op school 

 

 
Vrijdag 3 december 

 

Kerstviering op school 

 

Woensdag 22 december 

 
 

 

Informatie op internet: www.johan-frisoschool.nl 

Algemeen contact via e-mail: info@johan-frisoschool.nl 
Directeur (a.i.) Manet Verwey: directie@johan-frisoschool.nl 

  

 
 

Actieteam leerlingenzorg 
 

Wij zijn als actieteam in overleg  de cyclus rondom zorg aan te passen 

aan de huidige nieuwe inzichten en de visie van de school. Bijvoorbeeld: 

het nog beter in kaart brengen en afstemmen van de zorgbehoeften op 

sociaal-emotioneel – en leergebied van de leerling. 

 

De leerkracht heeft de eerste zorg in de groep. Zij/hij legt systematisch 

de leer- en gedragsontwikkeling vast. Om de leerlingenzorg voor alle 

leerlingen te realiseren en optimaliseren, monitort de intern begeleider 

het zorgproces. Zij zorgt voor de coördinatie en ondersteuning n.a.v. 

vragen over passend onderwijs. Wij willen de leerling zelf er steeds meer 

bij betrekken. 

Het overkoepelende doel van dit actieteam is om gezamenlijk met u als 

ouders, leerling, leerkracht, intern begeleider  te zoeken naar 

oplossingen en mogelijkheden om het leerproces zo goed mogelijk te 

laten verlopen. 
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Op 28 september heeft de MR weer haar eerste vergadering gehad. 

Hierin is uitgebreid gesproken over de afwezigheid van een leerkracht 

voor groep 7/8 locatie Zuid, en we hopen dat hier snel een oplossing 

voor komt. Het lijkt er vooralsnog op dat er in ieder geval een tijdelijke 

oplossing is door interne verschuiving van 2 leerkrachten in de periode 

tussen de herfst- en kerstvakantie. 

 

Daarnaast hebben we ook gesproken over de status van het 

pauzerooster zoals dat nu in is gezet, en voorzien we een 

evaluatiemoment in de eerstvolgende vergadering na de herfstvakantie 

(medio eind oktober) om te kijken wat er goed gaat en wat er beter kan. 

 

Ook is er gesproken over het opzetten van een rookvrije zone in het 

schoolgebied, dit straalt ook uit dat we bezig zijn en blijven om van onze 

school een gezonde school te maken. Vanuit de MR willen we dan ook 

nogmaals alle ouders verzoeken om niet rondom de school te roken, en 

in ieder geval niet bij de hekken waar de kinderen langs moeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot hebben we ook nog stilgestaan bij het niveau van de Cito 

scores. Het team heeft al mooie stappen weten te zetten om het niveau 

van de school omhoog te brengen, en om het voor iedereen, leerling en 

leerkracht, een veilige, prettige en leerzame omgeving te laten zijn, waar 

ruimte is voor individuele ontwikkeling. Dit heeft zich helaas nog niet 

geuit in de scores van het afgelopen schooljaar. We zijn echter positief 

over de ingezette veranderingen en gaan ervan uit dat er we met deze 

een stijgende lijn in de scores zullen gaan terugzien! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absenties melden 

 

Fijn dat in deze eerste week al veel ouders 

gebruik maakten van de nieuwe manier in 

Parro om een absentie te melden!  

 

Voor u en ook voor ons even wennen, 

maar het werkt fijn!  

Zie voor een toelichting weekinfo 8! 

 

 

 



 

Werken aan gedrag: het groenestoelenplan  
 

Gedrag kun je leren! Net zoals rekenen en taal zien we het als taak van 

de school om, in samenwerking met ouders, onze leerlingen te leren hoe 

zij zich op een gewenste manier kunnen gedragen in sociale situaties 

binnen en buiten de school.  

  

Meestal gaat het goed in de klas, maar soms is er iets extra’s nodig voor 

een leerling om zich op een correcte manier te gedragen. Voor zulke 

momenten hebben we binnen de hele school afspraken gemaakt, die 

maandag 1 november ingaan: het groenestoelenplan.  

  

In alle groepen wordt gewerkt met groene stoelen, die als time-outplek 

fungeren. Belangrijk om te weten dat de groene stoel geen strafplek 

is. De groene stoel wordt ingezet om leerlingen bij onrustig of 

ongewenst gedrag de kans te geven in korte tijd te herstellen en weer 

mee te kunnen doen met de les. Kinderen kunnen zelf kiezen om even 

tot rust te komen op de groene stoel en soms geeft de leerkracht de 

aanwijzing aan de leerling om de groene stoel te gebruiken. We geven 

kinderen zo de kans om op tijd ongewenst gedrag bij te sturen en om te 

buigen naar gewenst gedrag, zodat het voor iedereen fijn en gezellig is.  

  

De afspraken rondom de groene stoelen worden maandag in alle 

groepen besproken. Dit zorgt voor voorspelbaarheid en eenduidigheid 

voor alle medewerkers en leerlingen. Zo werken we preventief aan onze 

kernwaarden Veilig, Betrokken en Plezier.  

  

Er zijn drie stappen in het groenestoelenplan om tot rust te komen en zo 

weer mee te kunnen doen in de groep:  

1. De groene stoel in de eigen groep;  

2. De groene stoel in een maatjesklas;  

3. De  groene stoel bij de achtervang. Dit is een 

medewerker van de school, zoals de intern begeleider, directeur of 

een leerkracht met expertise op het gebied van gedrag.  

 

 

Afhankelijk van het gedrag van een leerling bepaalt de leerkracht welke 

stappen doorlopen kunnen worden. Bij elke stap is de vraag; is dit 

voldoende om weer in te kunnen voegen in de les? Wanneer het 

antwoord ja is, kan de leerling terug naar zijn eigen plaats. Als een 

leerling meer dan 10 minuten tijd nodig heeft, wordt de tijd of het werk 

op een later moment ingehaald. Als er een reflectiegesprek nodig is, zal 

de leerkracht dit met de leerling voeren op een passend moment.  

 

Als uw kind regelmatig gebruik maakt van de groene stoel, gaan we hier 

met u over in gesprek.  Uiteraard doen we dat bij grensoverschrijdend 

altijd. Maar dit plan is nou juist bedoeld om dat te voorkomen.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Sinterklaas en kerst versieren  
(op locatie Noord) 
 

 

De sfeervolle tijd van Sinterklaas 

en kerst komt er weer aan. De 

school willen wij ook graag in die 

sferen brengen en daar hebben wij 

jullie hulp bij nodig. 

 

Wie wil de OC helpen met het 

ophangen en opruimen van de 

Sinterklaas en kerstversiering? 

 

Iedere klas heeft een intekenlijst die gedeeld wordt door de 

groepsouder. Eén of twee ouders per klas is voldoende. 

 

Hieronder een overzicht van de tijden. 

 

12 november 8.30 uur 

Sinterklaasversiering ophangen 

 

06 december 8.30 uur Sintversiering eraf 

en kerstversiering ophangen 

 

23 december 8.30 uur Kerstversiering 

opruimen 

 

 

Alvast bedankt voor alle hulp! 

 

                  
 
  

 
##  ingezonden bericht  ## 

 

 


