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De Tillegraaf 

Agenda 

8-22 maart Enquête Leerlingtevredenheid 

9 maart Medezeggenschapsraad 

8-25 maart Cito en leestoetsen 

23 april Leerlingen ’s middags vrij 

27 april  Koningsdag, leerlingen vrij 

  
 

Voortzetting afstandsonderwijs 

De afgelopen weken moesten meerdere kinderen 

gedwongen thuis blijven omdat er in het gezin of 

huis iemand met corona besmet is geraakt. 

Leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 volgen dan hun 

lessen via Google Classroom. En kunnen zo 

‘gewoon’ mee doen met de instructies en de 

andere lessen. En kunnen dan ook met de andere 

kinderen praten en vragen stellen. Niet ideaal, 

want ideaal 

is school, 

maar wel het 

beste wat 

we kunnen 

bieden. De 

andere 

leerlingen 

hebben hun werkboeken thuis gekregen.  

Is uw kind verkouden of heeft uw kind andere 

corona-verschijnselen, dan moet uw kind 

thuisblijven. U wordt dringend verzocht de GGD te 

bellen voor advies. Is er in de directe omgeving 

van uw kind iemand positief getest, houdt uw kind 

thuis en neem contact op met de GGD. En stel 

school op de hoogte hiervan. Als uw kind toch 

positief is moeten wij op school ook allerlei 

maatregelen nemen. We willen voorkomen dat 

een hele klas naar huis wordt gestuurd. Daarom 

werken onze leerlingen in vaste groepjes. 

Daarnaast dragen de leerlingen van de groepen 6, 

7 en 8 en de leerkrachten in de verkeersruimtes 

op school een mondkap.  

 

Toetsen 

Deze week beginnen we met de niet-

methodetoetsen van Cito. Dit doen we anders 

altijd in maart. De toetsen gebruiken we met 

nadruk niet om te kijken hoe goed of slecht 

leerlingen zijn. We gebruiken als informatiebron 

om ons lesprogramma  weer te verfijnen. Als alle 

toetsen gedaan zijn, en geanalyseerd, dan krijgen 

leerlingen en ouders een overzicht mee. Dit 

overzicht is normaal gesproken een bijlage in het 

rapport.  

 

Onderzoek Leerlingtevredenheid 

Jaarlijks moeten we een onderzoek doen naar de 

tevredenheid en sociale veiligheid van onze 

leerlingen. Dit is in de wet vastgelegd. Deze 

enquête is geheel anoniem. De uitkomsten 

worden in de groepen besproken, met de 

Leerlingenraad en de MR. En plaatsen we daarna 

ook op onze schoolsite. Naast de tevredenheid-

enquête houden we dit jaar ook nog een korte 

eigen enquête: wat ervaren onze leerlingen van 

de schoolsluitingen, zowel cognitief als sociaal-

emotioneel. We hebben geen wetenschappelijke 

pretenties, we vinden het wel interessant om te 

weten en of we leerlingen kunnen helpen. Deze 

enquête is uiteraard ook helemaal anoniem.  

 

Sam& 

Schoolreisjes, sporten, muziekles, een verjaardag 

vieren of een uitje. Het lijkt normaal dat alle 

kinderen in Nederland dit 

kunnen doen, maar niet 

elke ouder kan het betalen. 

Door de coronacrisis wordt 

de groep voor wie dit niet vanzelfsprekend is 

steeds groter. Ben je een ouder met weinig geld 

of ken je een kind dat opgroeit in deze situatie, 

klik dan hier. U komt dan bij Sam& terecht. Dit is 

een SAMenwerking tussen Stichting Leergeld, 
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Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Jarige Job 

en Nationaal Fonds Kinderhulp. U kunt hier 

terecht voor talloze ondersteuningsvragen: 

zwemles, voetbal, cultuur, schoolspullen. 

 
 

Schoolreisjes 

In overleg met de Ouderraad is besloten dit 

schooljaar geen schoolreisjes te organiseren. Op 

de school zelf mogen kinderen al bijna niet gemixt 

worden, laat staan in drukke rijen op attracties 

waar vele scholen bijeen komen. We schuiven het 

door naar het begin van komend jaar. Gaan we 

dan niets leuks meer doen? Alle groepen krijgen 

een budget om in de buurt met de groep iets te 

kunnen: picknick, natuurwandeling, zwemmen 

Burgumermar. Indien het budget niet toereikend 

is zullen we een kleine bijdrage vragen van 

ouders.  

 

Adopteer een Monument & Koningsspelen 

Met Reinboge en De Arke is vandaag (8 maart) 

gesproken over of danwel hoe beide door kunnen 

gaan. We hebben nog geen definitieve knopen 

doorgehakt. De volgende Tillegraaf kunnen we u 

daar verder over berichten.  

 

Schoolkamp groep 8 

In de laatste week van dit schooljaar gaat groep 8 

op kamp. Als alles meezit. Met Outdoor 

Earnewâld, net als vorig jaar, hopen we met alle 

leerlingen van de groepen 8 een sportief hun 

basisschool mooi te kunnen afsluiten.  

 

Wat starten we al wel weer op: 

• Cultuurlab Het Achterland is afgelopen vrijdag 

weer met haar wekelijkse lessen begonnen.  

• En ook Meester Theun is weer bij alle groepen 

langs geweest voor muziekles.  

• GVO wordt morgen, 9 maart, voor het eerst 

weer door Meester Yde gegeven. HVO start 

later op.  

• Taalbegeleiding door Kentalis is ook weer 

begonnen voor de kinderen met een taal-

ontwikkelingsstoornis. 

• En ook Meester Ronald, onze huisfysio, is 

vorige week weer met kinderen hun schrijf-, 

zit/werk te verbeteren of met andere 

problematiek.  

• Onze stagiaires zijn sinds vorige week ook 

weer begonnen. Het hervatten van hun studie 

is voor hen natuurlijk van belang. Meerdere 

studenten hebben vorig jaar ook al een groot 

deel van hun stages verloren zien gaan.  

 

De afgelopen maanden hebben we kinderen 

noodzakelijk ondersteuning niet kunnen geven. 

Op de basisschool heb je niet veel tijd om 

achterstanden tegen te gaan. En alleen maar 

werken aan de cognitieve vakken (rekenen, taal) is 

juist in een tijd waarin er grote behoefte is aan 

samenhang, samen spelen en samen leren. 

Uiteraard binnen de regelgeving.  

 

Bijlages: 

Na deze Tillegraaf een drietal bijlages. 

• Verslag van de Ouderraad van woensdag 3 

maart (Toevoeging directie: de Koningsspelen 

worden door Partoer, Arke en Reinboge 

georganiseerd). 

• En twee flyers van de Glinstra State. Zij gaan 

zo langzamerhand ook weer activiteiten 

ontplooien.  

 



 

Elke donderdag activiteiten voor 

groep 5 t/m 8 

GLINSTRA STATE 
ORGANISEERT 

 
   

WAT EN WANNEER? 

Donderdagmiddag van 15:00 tot 16:30 uur. Start: 25 maart 

4 weken creatieve activiteiten. (tip: neem een hamer mee 

voor de 1e activiteit.) 

   

 

Prijs: 10,- voor 4 x. 

Data: 25 maart, 1 april , 8 april en 15 april 

 

Zin om mee te doen? Je kunt je opgeven via: 

info@glinstrastate.nl 

Opgave is verplicht en kan t/m 16 maart.  

 

Meer info? 

0511-469060 

www.glinstrastate.nl 

Glinstra State, Freerk Bosgraafstraat 18, Burgum 
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GLINSTRA STATE 

ORGANISEERT 

Girls Only 

 

ELKE WEEK ACTIVITEITEN SPECIAAL 
VOOR MEIDEN VAN GROEP 8!  

 

WAAR EN WANNEER? 

8 weken op dinsdagmiddag van 15 tot 16:30 uur. In 
Glinstra State, Freerk Bosgraafstraat 18, 9251 CT Burgum. 

MEIDENCLUB 

We starten Dinsdag 23 maart met een 
kennismakingsactiviteit. Hier ontmoet je de andere meiden 

die ook de aankomende 8 weken meedoen. We gaan 
samen met jullie activiteiten bedenken en uitvoeren terwijl 
we het ook over onderwerpen hebben zoals liefde, pesten, 

social media of bijvoorbeeld de middelbare school. 

Zien we jullie daar? Groetjes Naomi, Hannah & Rinske 

 

Zin om mee te doen? Je kunt 
je opgeven via: 

Info@glinstrastate.nl 

Opgave is verplicht! Opgave 
kan tot dinsdag 16 maart. 

Meer info?  

0511-469060 

www.glinstrastate.nl 

Prijs: €10, - voor 8 keer 



Wat: Agenda Ouderraad

Wie:

Aanwezig:
Margaretha Soepboer (MS);
Elisabeth Vogelzang-Van der Leest (EV);
Stephan de Groot (SdG);
Neeltsje Schat (NS);
Danaïa Tuinenga (DT);
Janke de Haan (JdH).

M.k.a.
Anna Dam (AD);
Tytsje Schievink (TS);
Brechtje Haarsma (BH);

Afwezig:
Kim Borgman (KB);

Wanneer: Woensdag 3 maart 2021, 20:00 uur

Waar: Google Meet

1. Opening
20:05 MS opent de vergadering

2. Vaststellen van de agenda
Geen punten toe te voegen

3. Mededelingen ’t Partoer

Mail van Karel Beke (KB);
a) Hij gaat nog in overleg met de Arke over de voetbaldoeltjes (opening) en adopteer een monument.

Gelet op de coronamaatregelen is de opening doeltjes nog niet weer opgepakt. En Adopteer een
monument komt nog is zal ook een andere vorm krijgen. Wordt vervolgd en teruggekoppeld aan OR.

b) Koningsspelen zijn 23 april;
i) Intentie is om dit weer gezamenlijk te doen met de Arke. Wanneer dit niet gezamenlijk kan

wordt er voor zover mogelijk wel doorgang aan gegeven. Bij ons de vraag of 2 ouders kunnen
helpen in de ochtend, dit met de ranja, koek, bezigheden.

1) Gelet op de beperkte opkomst wordt de vraag uitgezet in de groepsapp; NS zet het
in de app.

c) 25 jaar Partoer
i. Is nog hetzelfde; blijft afhankelijk van de maatregelen, mogelijkheden op dat

moment. Wordt vervolgd.

4. Mededelingen en ingekomen stukken
Nee

5. Sinterklaas
Toelichting: tijdens de vorige vergadering  is afgesproken om het probleem rondom de baard scherp te
krijgen en te kijken naar mogelijke oplossingen. Dat kan bij dit punt worden besproken.

MS heeft contact gehad met Wies, baard en snor zijn niet goed. Er is besproken dat KB zou kijken of ze dit kan
omruilen. Hier heeft MS niets meer van gehoord en KB is niet aanwezig. Dit wordt vervolgd. Eventuele kosten
hiervan zijn nog onbekend. MS trekt bij KB aan de bel om te informeren en wordt bij volgende vergadering
weer besproken.



SDG geeft nog aan dat sint boven begroting is uitgevallen. Het verschil zit hem in de cadeaus. MS geeft aan dat
hier inderdaad meer aan uitgegeven is om ook ‘echt’ iets te kunnen geven (is ook afgestemd). Vorig jaar zaten
er ook aanbiedingen tussen, dat scheelde ook. Wordt als aandachtspunt meegenomen naar volgend jaar.

6. Schoolreisjes
Toelichting: het is de vraag of dit door kan gaan, wanneer dit bekend wordt en zo nee, of er mogelijke
alternatieve invulling voor de kinderen is? Dit ook vanwege evt. incasso.

Punt is aangevuld met ‘musical gr 8’.

Schoolreis
NS ligt toe dat tijdens het teamoverleg is besloten dat de schoolreisjes dit schooljaar niet doorgaan. Het is niet
duidelijk in welke vorm het ingericht kan worden. Wel moet het niet voorbij gaan en is vanuit het team
besloten dat er wel een leuke dag georganiseerd gaat worden voor de groep. De leerkrachten hebben de
opdracht gekregen een alternatief programma te maken. Oftewel in welke vorm en op welke manier gaat nog
bedacht worden. Het gaat in ieder geval niet onder de noemer van schoolreis (bus, uitje, o.i.d.).
Vanuit school is de verwachting dat hiervoor geen inning nodig is. Er is een jaarlijkse budget van 60 euro per
groep voor een culturele activiteit. Dit is nog beschikbaar en gaat hiervoor gebruikt worden. Wanneer een
groep minder nodig heeft wordt in eerste instantie onderling geschoven met deze bijdrage. Mocht er echt een
tekort ontstaan wordt gevraagd of er een verzoek bij de OR gedaan kan worden. Naar verwachting zullen dit
overzichtelijke bedragen zijn/worden. Dit verzoek kan ingediend worden en zal naar verwachting betaald
kunnen worden.

Het kamp voor groep 8 gaat wel door. Hiervoor is net zoals vorig jaar de optie bij Earnewald gereserveerd. Of
dit ook met slapen wordt is nog onbekend, dit zal te zijner tijd besloten worden. Deze bijdrage zal wel geïnd
moeten worden. Welk bedrag is nog onbekend. DT zal dit navragen bij de leerkrachten.

Voor de huidige groepen 1-7 worden de schoolreizen verplaatst naar het begin van het volgende schooljaar
(2021-2022), september 2021.

SDG vraagt of dit eenmalig is en of er daarmee dus in het komende schooljaar een tweetal schoolreizen
zijn/komen? NS geeft aan dat dit nog niet besloten is. SDG geeft aan mee te nemen te overwegen dit altijd
naar september te verplaatsen, dit nu een schoolreis in september (lees begin schooljaar) bijdraagt aan de
groepsbinding en start schooljaar. NS geeft aan dit mee te gaan nemen.

Musical gr 8;
Deze gaat door; wordt wel in een alternatieve vorm met film en opnames. Of er inzet van de OR verwacht
wordt is nog onbekend.

Data van alles is nog onbekend.

7. Avond-4-daagse
Toelichting: het is de vraag of dit door kan gaan.

Op dit moment onbekend of dit doorgang gaat krijgen. MS gaat navragen bij KB of zij iets weet van de stand
van zaken. Er wordt wel afgevraagd of dit doorgang kan krijgen gelet op coronamaatregelen. Vorig jaar heeft
het een alternatieve vorm gekregen. SDG vraagt of dit eventueel op schoolniveau opgezet moet gaan worden.
Dit zal de OR dan moeten doen. Nu niet direct animo voor. Voor de volgende keer komt het weer op de agenda
om te bespreken.

8. OR-attenties
Toelichting: enkele jaren geleden is de OR gestopt met het verstrekken van attenties bij bijzondere
gelegenheden omdat de berichtgevingen hierover de OR niet bereikten. N.a.v. een voorbeeld van een
andere school (zie bijlage) wordt dit standpunt opnieuw bekeken.

Vanuit de aanwezigen wordt aangegeven dat ze openstaan om dit weer op te pakken, maar een belangrijk punt
dat naar voren komt is dat de communicatie duidelijk moet zijn. Daar ging het in het verleden juist mis.



NS geeft als voorstel om dit standaard op de agenda te zetten; dan kunnen deze zaken in ieder geval besproken
worden. In een situatie die op korte termijn een actie vraagt kan dit ook in de groepsapp geplaatst worden. Wel
is haar voorstel om één iemand daarvoor aanspreekpunt te maken, zodat het opgepakt kan worden.

JdH geeft aan de taak op te willen pakken; er wordt besproken dit per heden mee te nemen en bij de volgende
vergadering op de agenda te plaatsen. Er wordt besproken wie nog een attentie krijgen. De bijlage met
prijsindicaties worden overgenomen als uitgangspunt met als wijziging (opgenomen in bijlage) dat bij afscheid
OR-lid na periode een hoger bedrag wordt aangehouden. In begroting 21-22 wordt hier pas rekening mee
gehouden.

9. Communicatie
Toelichting: dit is een vast agendapunt. Zo kan iedere maand worden bekeken of en wie een stuk kan
schrijven over de activiteiten van de OR.

Geen punten; wordt verschoven naar de volgende keer.

10. Rondvraag

DT: “Kerstcommissie”; komt er een alternatief? JdH ligt toe dat de commissie het, wanneer de scholen weer
open gingen, wel door zouden laten gaan. Echter er is nog niets van de kerstcommissie gehoord. Daarmee is er
nog niet vastgesteld over hoe en wat het komt. JdH gaat het in de groep(sapp) gooien wat de stand van zaken is
en wat de plannen zijn/worden. Afhankelijk van deze terugkoppeling wordt de vraag en het moment met het
team besproken. Dat zal DT oppakken.

SDG; communicatie van groepjes gelet op coronamaatregel; er worden nu wel groepjes in school vastgesteld,
maar wordt dit ook gecommuniceerd naar ouders (anders heeft een dergelijke regel geen zin)? Dit is door
school niet gedaan. Dat is geen verantwoordelijkheid. Er wordt zoveel mogelijk vastgehouden aan de groepjes
in de klas, echter daarbuiten met pauze, etc. en na schooltijd is hier geen invloed op en wordt dit niet streng
nageleefd. NS stelt voor dit eventueel bij KB aan te dragen.

11. Sluiting

20:53 MS sluit vergadering; volgende vergadering 06-04-2021; agenda en (meet-)uitnodiging volgt.

Bijlage: voorbeeld van bedragen/attenties van een OR van een andere school

De OR heeft de volgende bedragen/attenties vastgesteld:

- Teamlid jubileum 25 of 40 jaar in dienst - €40,- in totaal (bloemen en cadeau)
- Teamlid wordt vader/moeder in totaal €25,- (kaartje + kleine attentie)
- Teamlid heeft te maken met een overlijden van een naaste – kaartje namens OR
- Langdurig ziek zijn van een teamlid – bloemetje/kaartje totaal € 15,-
- Teamlid gaat trouwen € 25,- in totaal
- Teamlid neemt afscheid van de locatie/het onderwijs € 40,-
- Afscheid van een OR lid – cadeaubon €25,-


