
 
 

November 2018 
 

Voorwoord 
 
Beste ouders, 
 
Voor u ligt het Franciscusbericht van november, de 3e van dit schooljaar al weer. Met het verschijnen ervan zit 
de herfstvakantie er al weer op. Het mooie zomerse weer lijkt definitief achter ons te liggen. Als de kinderen ’s 
ochtends naar school komen is het nu een stuk frisser en soms ook natter. De periode na de herfstvakantie is 
op school de periode waarin de kinderen in de groepen, als het goed is, goed aan elkaar en de nieuwe 
leerkracht gewend zijn en lekker aan het werk zijn. Maar het is ook de periode, het opstapje, en zeker voor de 
kleinste kinderen spannende decembermaand, met eerst natuurlijk Sinterklaas en daarna Kerst.  
 
In dit Franciscusbericht informeren we u over verschillende zaken die op dit moment spelen op school.  De 
gewoonte die deze maand centraal staat is de 2e gewoonte: begin met het einddoel voor ogen. Deze gewoonte 
leert kinderen na te denken over wat ze willen bereiken en hoe je dat het beste kunt aanpakken. Een 
belangrijke gewoonte voor zowel de kleine als de grote dingen in het leven. Tevens treft u informatie aan over 
de manier waarop wij de vervanging regelen op onze school en hoe we ondanks het lerarentekort hopen te 

voorkomen dat we klassen naar huis moeten sturen. Ook treft u informatie aan over het aanmelden voor de 
Heilige Communie. Aan het eind van de maand vindt de 2e ronde van de driehoeksgesprekken alweer plaats. 
Ook hierover treft u informatie aan. 
 
Vriendelijke groet, 
 
Bart Freriks 
Directeur 
Onderwijsgemeenschap FrEsKo 

 
Leader in Me 

 
 

 

Gewoonte 2 BEGIN MET HET EINDDOEL VOOR OGEN 
 

 
 

‘Ik begin met het doel in gedachten. Ik weet wat ik wil bereiken en maak een plan.’  
 

 

 

 

  

               Franciscusbericht    

 2018-2019 

 
                        



Als je je bestemming duidelijk voor ogen hebt, heeft dat invloed op al je beslissingen onderweg. Het is 
belangrijk dat leerlingen leren om niet zomaar ergens aan te beginnen, maar doelen leren stellen en het 
stappenplan kunnen bedenken hoe ze dat kunnen bereiken. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=l-gQLqv9f4o 
 

(A pep talk form kid president to you) 
 
 

Verkeerssituatie Lyceumstraat / Spoorstraat 

 
 
 

De afgelopen weken heeft de verkeerssituatie rondom de Lyceumstraat / 
spoorstraat het nieuws gehaald. Die situatie is met name erg overzichtelijk  
door het grote aantal middelbare scholieren dat er van allerlei kanten aan  
lijkt te komen fietsen. 
Gaby de Vries (OR) en Leonie Kok (MR), ouders van onze school, hebben 
hiervoor aandacht gevraagd bij de gemeente  en via de pers.  
Tijdens de herfstvakantie is rondom de kruising ‘Julie-meubilair’ geplaatst  
om aan te geven dat er hier veel schoolkinderen langskomen tijdens met  
name de ochtendspits. 
Hopelijk attenderen die er de automobilisten op om extra goed uit te  

kijken…zeker met de donkere ochtenden van de komende maanden in het 
vooruitzicht. 
Wij gaan binnenkort opnieuw met de gemeente om de tafel om te kijken wat  
er nog meer kan gebeuren om de situatie nog iets veiliger te maken. 
 

 
 

 
 

 

 

Welkom op onze school 
 

 

 
In de pers leest u op dit moment veel over het lerarentekort en de problemen die dat kan geven met het 
vinden van vervangers. Tot op heden hebben wij daar nog geen last van gehad maar met de koude en natte 
herfstmaanden in aantocht lopen we wel het risico dat wij daar last van krijgen. Uiteraard doen we alles om te 
voorkomen dat we groepen naar huis moeten sturen. 
 

De gang van zaken voor het vinden van vervangers is in hoofdlijnen als volgt:  

 
In november stromen in: 
 
Abby Treep             groep 1 
Charlie Nijhuis         groep 1 
 
Wij wensen Abby en Charlie een fijne tijd op de 
Franciscusschool.  
                

 
                    

Lerarentekort / vervanging 

https://www.youtube.com/watch?v=l-gQLqv9f4o


 Konot heeft een aantal ‘eigen’ vervangers in dienst die als eerste ingezet zullen worden op het moment dat 

nodig is. Deze groep van eigen vervangers (ook wel de A-poolers genoemd) wordt op korte termijn 

waarschijnlijk iets uitgebreid.  

 Op het moment dat er geen A-poolers beschikbaar meer zijn, kunnen we, via het mobiliteitscentrum dat de 

vervangingen coördineert, een beroep doen op zgn. B-poolers. Dit is een groep flexibele leerkrachten die 

voor alle scholen beschikbaar zijn.  

 Indien ook die groep is ingezet kijken we of er eigen leerkrachten die parttime werken bereid en in staat 

zijn om in te vallen. Gelukkig zijn er meerdere leerkrachten die dat wel willen.  

 Mocht dat op de één of andere manier ook niet lukken dan kijken we nog of we groepen op kunnen splitsen 

over andere groepen.  

Op dit moment hebben wij nog geen last van ziekte van leerkrachten. Waar we helaas wel mee te maken 

hebben is dat een aantal leerkrachten wegens persoonlijke of familieomstandigheden (deels) afwezig zijn. De 

vervangingen daarvoor zijn op dit moment goed geregeld. 

 

 

Regelmatig ontvangen wij verzoeken tot verlof voor leerlingen. Deze verzoeken kunt u aanvragen met behulp 

van het formulier dat daarvoor op de website van onze school is te vinden. Vanuit de overheid zijn er strenge 

regels waarvoor wij wel en geen verlof mogen toekennen en wanneer wij ongeoorloofd verlof moeten melden 

bij de onderwijsinspectie. Indien wij ons niet aan de regels houden riskeren wij als school een flinke boete. Doet 

u dat als ouder niet, dan riskeert u een proces-verbaal. 

Helaas ontvangen we veel verzoeken pas op het allerlaatste moment. We willen u vragen verlofaanvragen 2-3 

weken van de tevoren in te dienen dan kunnen wij u bijtijds laten weten of die aanvragen goedgekeurd worden 

of niet. Daarmee voorkomen we wellicht problemen, mocht een aanvraag niet goedgekeurd kunnen worden.  

 

 

Eind van de maand vinden de driehoekgesprekken plaats. We willen dit keer proberen dat u zichzelf in kunt 

schrijven voor die gesprekken. Via ons leerlingenvolgsysteem zou dat mogelijk moeten zijn. Binnenkort 

ontvangt u een mailtje met instructies hoe u dat kunt doen. Wij hopen op die manier dat u het moment beter af 

kunt stemmen met uw persoonlijke agenda.  

 

 
Denkt u ’s ochtends aan de nieuwe manier van het naar binnen gaan van de school: 

- vanaf 8.00 uur even snel iets doorgeven / klaar-overs: via de hoofdingang; 

- 8.20 uur, na de eerste zoemer: groep 1&2 via de zijingang op het grote plein 

- 8.25 uur, na de 2e zoemer: groep 3 via de zijingang op het grote plein, groep 5 via de zijingang bij het 

Freerunning-parcours, alle andere groepen via de achteringang; 

- 8.30 uur, op het moment van de 3e zoemer: alle leerlingen zijn binnen. De voordeur gaat op slot. 

 
 

 
De studiemiddag van dinsdag 29 januari komt te vervallen. Nieuwe datum is dinsdag 12 februari. 
De studiemiddag van donderdag 18 april komt te vervallen. Nieuwe datum is donderdag 11 april. 
Alle kinderen zijn op de nieuwe data om 12.00u. vrij. 
 

 
Verslag vergadering medezeggenschapsraad 1 oktober 2018 
De MR heeft voor het eerst vergaderd met de nieuwe directeur, Bart Freriks. 
De volgende punten zijn (o.a.) aan de orde geweest: 
 Vanuit het Twents Carmel College is een brief gestuurd aan alle ouders van 
leerlingen uit leerjaar 1 en 2 over de verkeerssituatie op de 
Spoorstraat/Lyceumstraat, met het verzoek om dit te bespreken met hun kind. 
Ook in de mentorlessen is hier aandacht aan besteed.  
De gemeente plaatst binnenkort palen met handjes en de letters 
‘SCHOOLZONE’ op de Spoorstraat. 
 Er is een activiteitenformat opgesteld, zodat bij mails over schooluitjes 

voortaan aan alle details wordt gedacht, zoals datum, tijdstip, locatie, hulpvraag, 
inzittendenverzekering, etc. 

 Na de herfstvakantie wordt er een proef gedraaid met een online lesmethode voor sociaal-emotioneel 

leren: ‘Kwink’ (https://www.kwinkopschool.nl). 
Het jaarverslag en de jaaragenda van de MR zijn vastgesteld en staan op de website: 
https://www.franciscusschool.nl/ouders/medezeggenschapsraad/. 
De volgende MR-vergadering is op maandag 19 november 2018. Daarin komt o.a. de visie van de MR aan de 
orde. 
Vragen? Aarzel niet om de MR te mailen: mr.franciscus@konot.nl. 

Verlofaanvragen voor leerlingen 

Planning driehoeksgesprekken 

Opengaan van de school 

Wijzigingen voor uw agenda 

Nieuws van de MR 

https://www.kwinkopschool.nl/
https://www.franciscusschool.nl/ouders/medezeggenschapsraad/
mailto:mr.franciscus@konot.nl


 
 

MR Jaaragenda 2018-2019 

 

Planning vergaderingen 

De vergaderingen vinden plaats op een maandagavond op de Franciscusschool en starten om 19.30 uur met 

onderling overleg. Om 19.45 wordt de vergadering voortgezet in aanwezigheid van de directie. Vanaf ca. 20.45 

uur verlaat de directeur de vergadering en wordt er intern verder vergaderd. De vergadering eindigt uiterlijk 

om 21.30 uur. 

 

Er worden 8 vergaderingen ingepland. Indien gewenst kan er een vergadering komen te vervallen of een extra 

vergadering worden ingepland. 

 

Agenda 

De secretaris plaatst voorafgaand aan de vergadering de agenda in de besloten MR-groep op Social Schools. 

MR-leden en de directie kunnen voorstellen om agendapunten toe te voegen of te schrappen dan wel door te 

schuiven naar de volgende vergadering. 

 

Vaste terugkerende agendapunten in elke vergadering zijn: 

 Aandachtspunten MR 

 Vorige notulen 

 Evt. punten uit GMR 

 Rondvraag 

 

Regelmatig* terugkerende agendapunten zijn: 

 Leader in me 

 Huisvesting 

 Lief en leed (indien aan de orde) 

 

*Deze punten worden in ieder geval de helft van de vergaderingen geagendeerd. 

 

Rooster van aftreden MR-leden oudergeleding: 

 

MR-leden oudergeleding startjaar in MR derde MR-jaar 

Hilde Nijenkamp 2016-2017 2018-2019 

Leonie Kok-Tiddens 2017-2018 2019-2020 

Florian Rikmanspoel 2018-2019 2020-2021 

 

 

Datum Onderwerp Doel 

1e MR 

vergadering 

01-10-2018 

 Visie MR 

 Jaaragenda MR 2018-2019 

 Evaluatie en concept-jaarverslag MR 2017-2018 

 Uitkomsten enquête veiligheid op school 

 Veiligheidsplan Franciscusschool 

Bespreken 

Vaststellen 

Bespreken 

Bespreken 

Instemming 

2e MR 

vergadering 

19-11-2018 

 Jaarverslag MR 2017-2018 (incl. visie MR) 

 Overzicht van de formatie na teldatum 1 oktober. 

 Verslag bespreking succesmaten 

Vaststellen 

Bespreken 

Bespreken 
3e MR 

vergadering 

03-12-2018 

 Jaarverslag Franciscusschool 

 Voortgang schoolplan 

 Verslag succesmaten 

Instemming 

Bespreken 

Bespreken 
4e MR 

vergadering 

21-01-2019 

  (Concept-) Begroting 2019-2020 Instemming 

5e MR 

vergadering 

25-02-2019 

 (Beleidsvoornemens) Schoolplan 

 Schoolgids 2019-2020 

 AVG 

Informeren 

Bespreken 

Bespreken 

6e MR 

vergadering 

25-03-2019 

 PR- en communicatie 

 (Beleidsvoornemens) Kwaliteit van onderwijs 

 Statuut en reglement MR 

 Samenstelling MR en verkiezingen MR 

 Veiligheidsplan intern / extern 

 Concept-zorgplan samenwerkingsverband 

Bespreken 

Bespreken 

Vastleggen 

Organiseren 

Bespreken 

Adviseren 
7e MR 

vergadering 

06-05-2019 

 Schoolontwikkelingsplannen 

 Evaluatie Social Schools 

 Evaluatie besteding verlichting werkdrukgelden 

Bespreken 

Bespreken 

Bespreken 



 Financiën MR Bespreken 
8e MR 

vergadering 

17-06-2019 

 Formatie 2019-2020 

 Schoolgids 2019-2020 

 Verslag succesmaten 

Adviseren 

Informeren 

Bespreken 

 

Op dinsdag 20 november is de basiscursus GMR op het stafbureau van KONOT. Aanvang: 20.00 uur 

 

 

 
Op 16 oktober jl. is de vestiging van Columbus Junior  “BSO Franciscus” in Oldenzaal officieel geopend. Het was 

een mooie middag met leuke activiteiten voor de 

kinderen. Ondertussen hebben wij met z'n allen ook nog 

eens lekker genoten van het prachtige weer. Het was 

een geslaagde opening. 

 

 

 
 

Aanmelding 1e Heilige Communie 
 

Wanneer kinderen in groep 4 zitten, kunnen ze ‘de Communie’ doen. De Communie is 
één van de 7 sacramenten die de Katholieke kerk. Tijdens de 1e Heilige 
Communieviering mogen de kinderen voor het eerst ter communie gaan (meedelen aan 
de tafel van Jezus: de Eucharistie). Een hele mooie feestelijke gebeurtenis! De data 
waarop de Communievieringen in Oldenzaal plaatsvinden zijn 16 en 23 juni en vinden 
plaats in de Plechelmusbasiliek. 
Hier gaat echter een traject van voorbereiding aan vooraf, zodat de kinderen weten wat 
het inhoud. Dit wordt gedaan middels het project “Maak van mij een regenboog”.  
Zit uw kind in groep 4 en wilt u uw kind de 1e Heilige Communie laten doen dit jaar? 
Vul dan vóór 12 november het aanmeldingsformulier in dat u via school ontvangen hebt en stuur dit op naar: 
Communiewerkgroep p/a Papaverstraat 31 7572AP Oldenzaal. Digitaal invullen kan ook. U kunt het dan 
(voorzien van handtekening) mailen naar het centrale mail adres van de Communiewerkgroep: 
communiepp@gmail.com . Vanuit de parochie is pastor Maroesjka Sleegers het aanspreekpunt omtrent de 1e 
Heilige Communie. Bij haar kunt u ook terecht met uw eventuele vragen: pastor-
sleegers@plechelmusparochie.nl . 

Wij hopen er dit jaar weer aan bij te mogen dragen dat vele kinderen een mooie, feestelijke dag mogen 
beleven aan hun Eerste Communie ! 

Namens de Coördinerende Communiewerkgroep,  
Afke Horsthuis 

 
Kalender maand november 

 
Vrijdag 2 november  Stuif-es-in 
Dinsdag 13 november  Inzameling oud papier 
Donderdag 15 november  Studiemiddag; alle leerlingen om 12.00 uur vrij 
Vrijdag 16 november  groep 7 Rabo Verkeersquiz 
Maandag 19 november  MR vergadering 
Dinsdag 20 november  Juf Anke jarig 
Zondag 25 november  Juf Ineke jarig 
Dinsdag 27 november  Driehoeksgesprekken groep 1 t/m 8 

Opening Columbus Junior BSO Franciscusschool 

Aanmelding 1e Heilige Communie 

mailto:communiepp@gmail.com


Donderdag 29 november  Driehoeksgesprekken groep 1 t/m 8 
Vrijdag 30 november  FB december per mail 
 
 
 
  

  
     

 

   Infobulletin                             

                                                     November 2018 


