
Schooljaar 2021-2022  
op de Prins Johan  
Frisoschool
Onderwijs is altijd in ontwikkeling. We ondernemen  
daarom activiteiten om ons onderwijs op peil te houden  
of te verbeteren. Dit schooljaar richten we ons op: 
 
• Het voeren van kindgesprekken over het sociaal emotioneel welbevinden  

en het leerproces.
• Een nieuwe rekenmethode voor groep 3-4 waardoor we een doorgaande lijn  

krijgen voor groep 1 t/m 8.
• Een nieuwe methode wereldoriëntatie waarin we thematisch samenwerken  

binnen de vakken aardrijkskunde, biologie en geschiedenis.
• Het aanpakken van de achterstanden die ontstaan zijn in de coronaperiode door 

extra aandacht te geven aan het splitsen van klassen, technisch en begrijpend 
lezen, spelling en taal.

                                       
Jaap Veltman
Directeur
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Christelijke school
De Prins Johan Frisoschool is een open Christelijke basisschool. 
Leerlingen, leerkrachten en ouders vinden inspiratie in een 
Christelijke levensovertuiging. Hiermee leren we kinderen 
invulling te geven aan de begrippen liefde, eerlijkheid, 
geborgenheid en zorg voor elkaar.

Bij ons wordt het kind gezien en gekend. We werken vanuit de capaciteiten van  
de kinderen en bieden daarbij veiligheid, acceptatie en structuur. We stimuleren  
de leerlingen en dagen ze uit om zich naar eigen vermogen te ontwikkelen.

De missie van de school luidt:

Ouderbijdrage
Jaarlijks wordt per schoolgaand kind van de ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd. 
De ouderbijdrage wordt gebruikt voor zaken die niet door de overheid worden betaald, 
zoals schoolreisjes, sinterklaasfeest, excursies, sportfeesten en extra materiaal.
De vrijwillige bijdrage is : € 25,00 per jaar of € 2,50 per maand.  
Voor schoolreisgeld gelden de volgende tarieven:  
groep 1 t/m 2 : € 17,50 per kind 
groep 3 t/m 6 : € 37,50 per kind 
groep 7 en 8 : € 77,50 per kind
Ouders ontvangen een nota voor het betalen van de ouderbijdrage.
Voor vragen over de vrijwillige bijdrage kunnen ouders terecht bij Jaap Veltman.

De medezeggenschapsraad 
van de Prins Johan Frisoschool 
bestaat uit: 

Personeelsgeleding
Eliane Huisman
Klasien Westra

Oudergeleding
Els Hartholt (voorzitter) 
Rien Hoge

mrjohanfrisoschool@trefonderwijs.nl

Medezeggen- 
schapsraad

Kinderen mogen naar school zodra 
ze vier jaar zijn. Vanaf vijf jaar is 
een kind leerplichtig. 

Zolang een kind leerplichtig is, zijn ouders er 
verantwoordelijk voor dat hun kind de school 
bezoekt en de lessen volgt. 
De school is verplicht de afwezigheid van  
de leerlingen bij te houden. Ongeoorloofde 
afwezigheid wordt doorgegeven aan de  
leerplichtambtenaar.

Leerplicht
De ouderraad bestaat uit  
de volgende leden:

Elma Schipper (voorzitter)
Mariska Brouwer (vice-voorzitter)
Lenny Kruijskamp  (penningmeester)
Sandra Blankespoor (secretaris)
Alda Steenbergen
Marrigje van der Grift
Marije Huberts
Marijke de Weerd (adviserend lid) 

orjohanfrisoschool@trefonderwijs.nl

Ouderraad

Elk kind telt



Naam teamlid Functie Mailadres Extra functie(s)

Jaap Veltman Directeur j.veltman@trefonderwijs.nl

Agré van Dijk Leerkracht a.vandijk@trefonderwijs.nl  ICT-er, Remedial teaching

Marijke de Weerd Leerkracht m.deweerd@trefonderwijs.nl Taalcoördinator en leescoördinator

Klasien Westra Leerkracht k.westra@trefonderwijs.nl Rekencoördinator

Esther Klein Bramel Leerkracht e.kleinbramel@trefonderwijs.nl Cultuur- en NME (coördinator natuureducatie)

Toniët Feddes Leerkracht
IB-er

t.feddes@trefonderwijs.nl NME, GMR

Christine Siepel Leerkracht c.siepel@trefonderwijs.nl IB-er en begaafdheidspecialist

Hilde Roos Leerkracht h.roos@trefonderwijs.nl

Rian Zachariasse Leerkracht r.zachariasse@trefonderwijs.nl

Linda Wols Conciërge l.wols@trefonderwijs.nl ICT-er

Eliane Huisman Leerkracht e.huisman@trefonderwijs.nl

Hans Vliegenthart Onderwijsassistent h.vliegenthart@trefonderwijs.nl

Groepsindeling schooljaar 2021-2022

Teamleden

Verlof
Ouders kunnen voor hun kind verlof aanvragen 
voor:
• verhuizing van het gezin
• huwelijk van bloed- of aanverwanten
• ernstige ziekte ouders, bloed- of aanverwanten
• overlijden van bloed- of aanverwanten
• huwelijksjubilea van ouders en/of grootouders
• ambtsjubileum van ouders of grootouders
• andere gewichtige omstandigheden

Absentie

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Groep 1/2 Juf Marijke Juf Marijke Juf Marijke Juf Eliane Juf Eliane

Groep 3/4 Juf Klasien Juf Klasien Juf Klasien Juf Rian Juf Klasien

Groep 5/6 Juf Esther Juf Esther Juf Esther Juf Toniët Juf Toniët

Groep 7/8 Juf Christine Juf Christine Juf Hilde Juf Hilde Juf Christine

Een Kanjerschool

In bepaalde gevallen kunt u toestemming vragen voor vakanties buiten de reguliere  
schoolvakanties. Hiervoor dient u toestemming te krijgen van de directeur.
Een aanvraagformulier voor verlof kunt u bij de directeur verkrijgen.



Gymtijden
De leerlingen van groep 3 t/m 8 gymmen  
op dinsdag en donderdag in dorpshuis  
De Schakel.  
Op dinsdagmiddag worden de lessen  
verzorgd door de vakleerkracht gymnastiek. 
De kleuters gymmen in het speellokaal van 
de school en buiten op het plein.

Continurooster
Dag Tijd

Maandag 8.30 uur - 14.00 uur

Dinsdag 8.30 uur - 14.00 uur

Woensdag 8.30 uur - 14.00 uur

Donderdag 8.30 uur - 14.00 uur

Vrijdag 8.30 uur - 14.00 uur

Op woensdagmiddag zijn de groepen 1 t / m 4 vrij vanaf 12.00 uur.

Vakanties en vrije dagen
Herfstvakantie 18 t/m22 oktober 2021

Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie 21 t/m 25 februari 2022

Paasweekend 15 t/m 18 april 2022

Koningsdag 27 april 2022

Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022

Hemelvaartsdag + vrije vrijdag 26 en 27 mei

Pinksteren 6 juni 2022

Zomervakantie 18 juli t/m 26 augustus 2022

Studiedag Tref onderwijs 27 oktober 2020. Alle leerlingen vrij

Na de meivakantie is er 
op vrijdagmorgen zwemles  

voor twee combinatiegroepen 
in het zwembad in De Wijk. 

Als een kind ziek is, later  
komt of om andere redenen  
niet naar school kan, dient u dit 
voor schooltijd door te geven. 
Dit kan telefonisch via  
0522 - 45 13 84. 

Als een kind zonder melding  
afwezig is, dan nemen we  
zo snel mogelijk contact  
met u op.

Peutergym
Gezond bewegen en wennen  
aan de basisschool
Dit schooljaar verzorgt juf Ingeborg Hoge de 
peutergym. Zij laat peuters ervaren hoe leuk 
het is om te bewegen door middel van klim-
men, klauteren, met de bal spelen, dansen, 
springen en nog veel meer! Peutergym vindt 
plaats op de maandagen. Er zijn geen kosten 
aan verbonden en opgave is niet nodig.  
Iedereen is welkom! De exacte data staan  
in de kalender.



Activiteiten
kalender

september
6 Schoolmaatschappelijk werk  

inloop spreekuur 

14 Omkeergesprekken 3, 5 en 7

20 Schoolmaatschappelijk werk  
inloop spreekuur

22 MR vergadering 1

27 Peutergym

augustus
30 Peutergym

31 Ouderraad

oktober
4 Schoolmaatschappelijk werk  

inloop spreekuur 

25 Schoolmaatschappelijk werk  
inloop spreekuur

26 Ouderraad

27 Studiedag Tref

december
3 Sinterklaas

6 Schoolmaatschappelijk werk  
inloop spreekuur

20 Schoolmaatschappelijk werk  
inloop spreekuur

23 Kerstviering

25 Kerst

26 Kerst

27 Kerstvakantie

31 Oudejaarsdag

november
1 Peutergym  

3 MR vergadering 2

8 Schoolmaatschappelijk werk  
inloop spreekuur

22 Schoolmaatschappelijk werk inloop 
spreekuur

22 10 minutengesprekken  onder 
voorbehoud

23 10 minutengesprekken  onder 
voorbehoud

29 Peutergym 

30 Ouderraad

januari
1 Nieuwjaarsdag 

10 Peutergym

12 Land van Scala Muziek

12 MR vergadering 3

19 Land van Scala Muziek

26 Land van Scala Muziek
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februari
1 Ouderraad

2 Land van Scala Muziek

3 MR/GMR vergadering

7 Peutergym

15 10 minutengesprekken

16 Rapporten mee

21 Voorjaarsvakantie

maart
2 MR vergadering 4

14 Peutergym

22 Ouderraad

april
11 Peutergym

13 MR vergadering 5

15 Goede Vrijdag    

17 Pasen

18 Pasen

22 Koningsspelen

27 Koningsdag

mei
4 Dodenherdenking

5 Bevrijdingsdag

24 Ouderraad

26 Hemelvaart

27 Vrije dag

30 Peutergym

juni
5 Pinksteren

6 Pinksteren

22 MR vergadering 6

juli
4 Peutergym

5 10 minutengesprekken

6 Rapporten mee

18 Zomervakantie

memoAVG wetgeving
Tref onderwijs verwerkt van alle leerlingen persoonsgegevens. Bij het verwerken 
van de gegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid. Wij zullen niet meer  
gegevens verwerken dan nodig is om onze rechten en plichten als onderwijs- 
instelling na te komen. Tref onderwijs vindt een zorgvuldige omgang met  
persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. 

Voor een uitgebreide privacyverklaring en het ‘beleidsplan informatie- 
beveiliging en privacy’ verwijzen wij naar de website trefonderwijs.nl.


