
 

Wat: Verslag MR 

 
 

Wie:   MR 

Wanneer: 20 april 2020, 19.30 uur. 

Waar: Google Meet 

 

Verslag van de MR-vergadering van dinsdag 20 april 2021 om 19:30 op school.  

 

Aanwezig: Gerrit Zandbergen(vz), Karel Beke, Yfke de Jong, Doetie Wouda, Thea van der Werff, 

Hendrik van der Laan, Peter Annema (verslag).  

Hiske Hartmans is verhinderd. 

 

De agenda: 

 

Opening: 

Agenda vaststellen: aangevuld met de situatie omtrent Hiske en het punt omtrent de nieuwe website. 

Punt voor de volgende keer: Hoe gaan we om met nieuwe referentielijnen.  

Notulen vorige keer: goedgekeurd 

 

Gehele vergadering met de directeur: 

 

Mededelingen:   

• Schoolkamp groep 8: situatie nu is, dat er geen overnachtingen mogen plaats vinden. Dit is 

een Adenium besluit. 

• Koningsdag (sportdag): Vrijdag 23 april, groepen 1 t/m 4 op school, groepen 5 t/m 8 op sport-

velden Fc Burgum. Om 12:00 iedereen vrij. 

• Kandidaatstelling MR: Er heeft zich een enthousiaste kandidaat gemeld. 

 

4. Berichtgeving in de Tillegraaf:  

Betreffende 11stedenvrij, het staat er alsof de MR dit zelfstandig had vastgesteld, maar heeft 

ingestemd met het voorstel van de directeur. 

6. Corona: 

• Situatie Partoer: Tot op heden hebben drie groepen thuis online in de Meet gewerkt, van-

wege een Corona besmetting in de groep. 

We merken momenteel, dat het dragen van mondkapjes bij leerlingen aan animo verliest. 

Dit behoeft weer even extra attentie in de groepen.   

• Nationaal Programma Onderwijs (NPO), het steunpakket: het is nu de vraag of het bedrag 

dat nu richting school gaat incidenteel of structureel is. Dit wordt de komende tijd duidelijk.  

Tot aan het einde van het schooljaar hebben scholen de tijd om een goede analyse te 

maken. Resultaat, inzet, verantwoording. Hier komen plannen uit voort, die ook 

verwezenlijkt dienen te worden. Op Adenium-niveau wordt er bekeken hoe dit het beste 

begeleidt kan worden voor alle scholen. 

• Pitches: De leerkrachten hebben op 13 en 15 april in drietallen individuele presentaties ge-

geven met persoonlijke –en groepsanalyses. Met de vraag, wat heb jij en wat heeft de groep 

nodig om de kwaliteit van onderwijs in je groep te kunnen vergoten. Door het steunpakket 

kunnen we nu namelijk middels sterkte/zwakte analyses vanuit de groepen extra gaan inves-

teren. De bevindingen worden vervolgens door de directeur aan het team gepresenteerd.  

Vraag Doetie: Is er nu ook sprake van een leerachterstand bij de leerlingen? Er is niet een heel ander 



 

beeld uitgekomen dan anders. De resultaten waren naar verwachting, echter is het lezen wel 

zichtbaar achteruit gegaan. Hier zijn we ons van bewust en gaan we mee bezig.  

 

7. Formatie 

• Hiske: met Hiske gaat het helaas nog niet goed. Karel heeft met haar gesproken en Albertha 

vervangt haar IB-taken tot aan het eind van het schooljaar.  

• Personeel: Hiske is lid van de MR, namens het personeel. Thea en Peter vragen binnen het 

team naar een vervangster voor Hiske. 

• We kunnen volgend schooljaar 11 groepen formeren en eventueel een 12e groep. Dit hangt 

mede af van het steunpakket. De directeur voert momenteel gesprekken voor 1,5 fte. Dit 

zijn zowel interne als externe kandidaten van ’t Partoer.  

• De komende tijd wordt er besloten of er ingezet gaat worden op bijvoorbeeld kleinere groe-

pen, externe specialisten, klassenassistenten, oid.  

 

8. Vakantierooster 2021-2022: 

Dit gaat met name over de meivakantie. Voorstel directeur: als we voor twee weken vakantie kiezen, 

dan kiezen we voor de laatste aprilmaand gekoppeld aan de week van 30 april t/m 8 mei 2022. 

Hiermee rekening houdende met het Voortgezet Onderwijs. De MR stemt hiermee in, mits dit qua 

uren haalbaar is. Dit voorstel wordt nog eventueel gewijzigd, teruggekoppeld en definitief gemaakt.  

 

9. Terugkoppeling thematisch onderzoek Inspectie:  

Voor de ontwikkeling van nieuwe standaarden, is de Inspectie op ’t Partoer geweest. Zowel de 

directeur, de ib-ster, als twee bovenbouw leerkrachten hebben gesprekken gevoerd rondom de 

analyses en de afstemming van de zorgcyclus. Klasseplan, Snappet en Begrijpend lezen werden hierin 

meegenomen. Dit bezoek was echter niet waarderend, maar onderzoekend. Tips van de Inspectie 

waren: Wanneer is een analyse goed genoeg, wat moet je minimaal halen. De waardering was zeer 

positief: ‘Mooi, wat er op ’t Partoer gebeurd.’ 

 

10. De Adenium campagne: 

Adenium is bezig met een campagne om meer leerlingen te werven. Iedere school, zo ook ’t Partoer, 

heeft een korte boodschap afgegeven. Deze promo-filmpjes zijn terug te vinden op de site van 

Adenium en gekoppeld aan de websites van de basisscholen.  

 

11. Bezetting MR: 

Er heeft 1 enthousiaste ouder gereageerd op de oproep voor een nieuw MR-lid. Gerrit Zandbergen 

neemt namelijk aan het eind van dit schooljaar afscheid als lid. Bij deze willen we Hendrik van der 

Laan welkom heten als nieuw lid van de Medezeggenschapsraad.  

 

Rondvraag:  

- Doetie: ’t Partoer heeft een hoge waardering gekregen voor het vak Fries. Hoe wordt hier in de  

groepen invulling aan gegeven.   

- Hendrik: Hoe wordt Christiaan (gymleerkracht) ingezet.   

 

Actielijstje: 

- Thea en Peter: Voorleggen aan het team, wie er zitting wil nemen in de MR. 

- Gerrit: volgende vergadering: Hoe gaan we om met nieuwe referentielijnen.   

- Karel: volgende vergadering: Hoe gaat ’t Partoer nu het steunpakket inzetten.  

- Karel: volgende vergadering: formatieplaatje 

- Mr-leden: afscheid Gerrit 


