
 

Wat: Verslag MR 

 
 

Wie:   MR 

Wanneer: 19 november 2020, 19.30 uur. 

Waar: Koffiekamer ‘t Partoer 

 

Notulen MR 19 november 2020 via Google Meet 

 

1. Opening 

Even bijgepraat. Peter vertelt dat de kinderen van de groepen 8 bij Singelland en Liudger zijn 

geweest om daar mee kennis te maken. Van de andere scholen krijgen de kinderen info via 

folders ed. 

Veel contact met Singelland Burgum er zijn korte lijntjes. (v/d Laan) Doel is betere aansluiting 

met VO. 

 

2. Vaststellen agenda 

Geen aanvullingen 

 

3. Notulen vorige vergadering (11-10-2020) 

Gerrit: Hoe is het met de praatplaat. Karel: Zit vertraging in moet in totale communicatie 

plaatje van Adenium. 

Karel: We zwemmen wel maar we douchen niet! (zin klopte niet) 

 

4. Karel Mededelingen: 

• Hiske gaat met kleine stapjes vooruit. Komt regelmatig even op school voor wat  

werkzaamheden. O.a in IB netwerk. Dit doet ze nog op vrijwillige basis dus nog geen re-

integratie. 

• Singelland: Afgelopen jaar veel onder de aandacht geweest. 3 Dagen kinderen van groep 

8 op VO. Voor dit jaar even de vraag of dit weer 3 dagen gaat lukken in ieder geval 2 

dagen. Deze keer minder persaandacht. 

• Begroting: Concept moet nog goed gekeurd worden door college. Begroting is sluitend. 

• Toekenning en besteding “inhaalsubsidie achterstanden door schoolsluiting. Per Brin 

nummer mag je dit aanvragen. Voor ons pm e 65.000,- euro. Dit moeten we delen met 

Papilio. Op basis van het ingediende plan schaft Papilio Logo 3000 (taal programma) aan, 

en heeft Partoer E 50.000,- te besteden. 

a. Geen nieuw personeel, tijdelijke uitbreiding van bestaand personeel.( 

onderwijassistenten) 

b. Inzetten in groep 4 voor lezen, inzetten in groep 7 en 8 voor woordenschat, 

begrijpend lezen, studerend lezen. Vanwege komend schooladvies. Personeel is 

duurder dan normaal doordat ze werken via Payroll (eerstejaars leerkrachten) dan 

heb je geen verplichtingen aan deze mensen. Dit is keuze van Adenium.  

c. Aanschaf Estafette bekostigen we hier ook uit. Kunnen we nu in een keer afschrijven. 

Drukt dus later niet meer op de begroting.  

d. Aanschaf extra laptops en middelen om thuisonderwijs te faciliteren.(voor eventuele 

lock-down) 

• Bijpraten IKC vorming 



 

• Arke wil eigen doorgaande lijn 3 t/m 14 jarigen. Dat is niet het doel van Partoer en 

Kinderwoud. In 2024 moet er IKC zijn is ooit de opdracht geweest van de gemeente en de 

onderwijsbesturen. Wordt vervolgd. 

• Gebiedsteam in school: 1 Januari van start? Karel heeft gesprek gehad met Teamleider 

sociaal domein en een en ander op papier gezet. School draagt eindverantwoordelijkheid. 

School heeft belang bij het ondersteunen van gezinnen. Gemeente wil hier geen geld 

voor beschikbaar stellen. In overleg met team hebben we hier geld voor beschikbaar 

gesteld (10.000) Twee mensen die al betrokken zijn bij school zijn geschikt bevonden. 

Gebiedsteam neemt een beslissing wie het gaat worden. MR is kritisch want gemeente 

heeft geen geld en nu wordt het betaald met geld van school. Bijkomend doel: School 

Maatschappelijk Werk opzetten voor Tytjerksteradiel 

• Corona: Geen veranderingen op dit gebied. 

• Devices voor onderwijzend personeel: Te duur voor Furore. Binnenkort vindt er 

inventarisatie plaats wie er geen materiaal thuis heeft. Wie iets nodig heeft kan dan 

contact opnemen voor een leendevice. 

• Opvolging Patrick: Karel heeft gesprekken gehad. 2 Kandidaten komen meelopen. 

Dinsdagmiddag komt team bijeen om hierover te spreken. 

• Voortgang taal/woordenschat/cultuur: Studiedag gehad. Coaching binnen de groepen olv 

externen. Team zeer enthousisast. 

5. Rondvraag 

Doetie: Bij de WO vakken: meer behoefte aan bijvoorbeeld de natuur in, onderzoekend 

onderwijs. 

Gerrit: Film kijken op school eens een andere film dan op Netflix bijv. Cinekid van de VPRO 

6. Sluiting 21:30u 

 


