
 

Wat: Verslag Medezeggenschapsraad 

 
 

Wie:  MR 

Wanneer: 14 maart 2022, 19.30-21.30 

Waar: Koffiekamer ’t Partoer 

 

Aanwezig: 

Afwezig: 

 

Notulen MR vergadering 17-1-2022 

 

Aanwezig: Hendrik, Doetie, Thea, Peter, Karel en Janco 

 

Corona 

• Geen gevallen op dit moment. E. is wel in quarantaine omdat ze in contact is geweest met een 

besmet persoon. Ze werkt nu nog thuis omdat de quarantaineregels niet echt duidelijk zijn.  

• Personeel  

• J., binnenkort start de derde chemokuur. Verder gaat het wisselend met haar, soms is ze positief 

en andere keren is ze depressief.  

• J. is nog niet terug. In overleg met bedrijfsarts wordt terugkeer-schema gemaakt.  

 

NPO-voortgang: leerling en ouder enquête Kiva 

 

Zien: 

Zien is een product dat is geïntegreerd in Parnasyss. Het heeft twee modules: 

1. leerkracht enquête 

2. leerling enquête 

Met deze twee instrumenten worden de sociaal-emotionele vorderingen van de leerlingen 

bijgehouden. Als de resultaten uit Zien aanleiding geven tot dieper onderzoek kan dat leiden dat er, 

iom ouders, vervolgstappen worden ingezet 

 

Vensters Ouderenquête 

De huidige ouderenquête blijkt taaltechnisch lastig in te vullen. De ouderenquête moet om de twee 

jaar worden ingevuld. De laatste keer had slechts 30% procent van de ouders de enquête ingevuld. 

Hiermee zijn de resultaten van de enquête niet valide. Het doel was om een nieuwe aanlokkelijkere 

enquête in gebruik te nemen. Er is gekozen voor Vensters. Het team moet nog akkoord gaan over het 

gebruik. Als het akkoord is dan kan deze in april worden ingezet 

 

Promotie openbaar onderwijs. 

De identiteit speelt een grote rol. Om de afname van het aantal aanmeldingen te verhogen op de 

openbare scholen heeft Adenium heeft een reclamebureau (Team) in handen genomen om een 

promotiecampagne op te zetten. Deze campagne moet  ervoor te zorgen dat er weer meer leerlingen 

kiezen voor openbaar onderwijs.  

De campagne start met de aanschouw van de gebouwen. Er komen binnenkort twee andere 

directeuren op ’t Partoer om te beoordelen of ons gebouw er nog goed, aanlokkelijk uit. Zowel de 

aan de binnenkant als de buitenkant. Er is ook budget vanuit de stichting om daarna het een en ander 

te verbeteren. 

Starters 



 

In 2018 hebben alle scholen geld gekregen om de werkdruk te drukken. Daar is onderwijsassistent F. 

van aangesteld. van ingelijfd. Zoals in de eerdere gedeelde memo staat beschreven krijgt ’t Partoer 

om en nabij €90.000 voor het huidige schooljaar. Dit bedrag is opgedeeld in twee gedeelte. Het 

eerste gedeelte is rechtstreeks naar ’t Partoer gegaan en al reeds besteed in formatie. Het tweede 

gedeelte moet op stichtingsniveau worden geboekt.  

De P-Mr moet nu beslissen hoe dit tweede gedeelte wordt besteed. Kan het budget bovenschool 

worden ingezet of moet het ter beschikking komen op onze schoolbegroting. Op dit moment wordt 

dit geld bovenschools ingezet voor begeleiding van nieuwe leerkrachten 

Omdat er nog veel onduidelijkheid is over het hoe te inzetten en valt de eerste keuze valt op de 

hybride vorm. 

 

Notulen 

Opmerking Karel: scholing 

Wij waren de enige school die kandidaten had voor opleiding MR 

Hendrik gaat vragen bij OR wat de stand van zaken is over de ouderbijdrage. Zij moeten met een 

voorstel komen richting de MR. Karel wil dat de MR hier half maart hier besluit over neemt. Op 

Adenium niveau wordt hier ook over gediscussieerd. Er mag geen kansenongelijkheid ontstaan tussen 

rijke en arme scholen.  

 

Aanvulling oudergedeelte MR  

T. heeft een aantal namen gekregen. Die worden nu gepolst.  

  

Aantal niet Nederlandse kinderen 

Op het eind van deze moment hebben we 50 AZC-kinderen op school en 25 anderstalige kinderen op 

school. Komen we niet een keer op de grens van onze zorg terecht. Het is bijna standaard dat 

kinderen vanaf het Papillon naar ’t Partoer komen. Onze onderwijs en zorgstructuur is goed maar hoe 

lang kunnen we dat handhaven.  

 

Q: het zou mooi zijn als de zorg wordt gedeeld met andere scholen in Burgum.  

A: De Arke en Reinboge en Partoer hebben vastgelegd dat als kinderen de Nederlandse taal 

beheersen dat ze vrij zijn welke school ze kiezen. Tot die tijd kunnen de reguliere basisscholen het 

onderwijs niet passend maken, en is Papilio dus de passend onderwijs oplossingen.  

Zijn er onderwijskundige redenen om een max aan te geven? Volgende keer verder op de agenda 

 

Rondvraag: 

D. zal met de OR overleggen voor een gezamenlijk nieuwe bos bloemen richting J. en J.  

K.: Worden de groepen 8 weer verwacht op het Singelland?  

 

  

 

 

 

 


