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De Tillegraaf 

Agenda 

2 april Goede Vrijdag, geen les 

5 april 2de Paasdag, geen les 

6 april Ouderraad, 20.00 uur 

23 april Koningsspelen, leerlingen ’s 

middags vrij 

27 april  Koningsdag, leerlingen vrij 
 

Allemaal Corona 

• Vanmorgen hebben we voor al onze AZC 

leerlingen tasjes met lesmaterialen 

afgeleverd. Er stonden al kinderen en ouders 

te wachten bij de ingang. De rest is door de 

medewerkers van het AZC verspreid.  

 
• Indien uw kind thuis blijft vanwege corona-

klachten laat u dat ongetwijfeld aan de 

leerkracht weten. Maak met de leerkracht ook 

afspraken over lesmateriaal. In de regel kunt u 

dit dan ophalen op een speciale tafel bij het 

directiekantoor. Hier ligt dan een tasje met 

naam leerling. Mondkapje verplicht. 

• En voor ons personeel ongelooflijk belangrijk: 

sinds vandaag zijn er sneltesten voor het 

onderwijs beschikbaar. Dit houdt in dat we 

sneller zekerheid hebben waardoor we 

minder afwezigheid hebben en minder snel 

vervanging (die er niet is) moeten regelen.  

 

 

Onderzoek Leerlingtevredenheid 

In de vorige Tillegraaf was al melding gemaakt van  

een eigen enquête (wetenschappelijk niet echt 

verantwoord) die we onder de leerlingen van de 

groepen 6, 7 en 8 hebben gehouden. We wilden 

graag weten hoe zij emotioneel uit de 

schoolsluitingen teruggekomen zijn. Over 

middelbare scholieren horen we in het nieuws 

veel. Met name over het gemis van vrienden, het 

gemis aan sport en sociaal samenzijn. 

Over basisschoolleerlingen horen we echter niet 

veel. Vandaar deze enquête. De uitslag van de 

(anonieme) enquête is met de leerlingen 

besproken op 16 maart. Ook het College van B&W 

was nieuwsgierig naar de ideeën en meningen van 

de leerlingen. Wethouder Onderwijs en 

Jeugdzaken, Andries Bouwman, is op 17 maart in 

de groepen 6/7b, 7a en 8b geweest. Wethouder 

Andries Bouwman wilde graag van de leerlingen 

horen hoe zij omgaan met de beperkingen die er 

zijn door corona. Waar lopen ze tegen aan en wat 

missen ze het meest? De antwoorden varieerden. 

Veel gehoord waren de volgende reacties: 

• bijles en meer school  

• meer sport en spel  

• ‘ik wil met iemand kunnen praten over mijn 

gevoel en emoties’. 

Op uitnodiging van de wethouder brengen de 

leerlingen, zodra dit weer kan i.v.m. met corona, 

een bezoek aan het gemeentehuis.  

 

De hele uitslag staat binnenkort op onze 

schoolsite op het tabblad Meedenken/ 

LeerlingenRaad. Samengevat: de uitslag wijkt niet 

echt af van de berichten in de kranten en 

onderzoeken onder middelbare scholieren: ook bij 

basisscholieren is het gemis van familiecontact, 

sport en sociale omgeving van vrienden de 

voornaamste klacht. Er is onder onze leerlingen 

een voelbaar aanwezige angst dat zij zelf of 
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familieleden ziek worden. Vandaar ook wellicht 

een grote bereidheid zich te houden aan de 

maatregelen die we op school hebben genomen: 

werken in kleine groepjes, mondkapje in de 

verkeersruimtes, proberen afstand te houden tot 

de leerkrachten, ben je verkouden dan blijf je 

thuis (wat ook mogelijk is door de inzet van 

Chromebook en Google Meet). 

 

Wat gaan we met deze uitslag doen? Alle scholen 

in Nederland krijgen de komende 2,5 jaar extra 

geld. Dit is een corona-steunpakket voor het 

onderwijs. De bedoeling is dat dit ingezet wordt 

om is achterstanden weg te werken of leerlingen 

te ondersteunen. Binnen Team Partoer gaan we 

met elkaar in de slag om te kijken waar de leer-

achterstanden zijn. Daarnaast hebben we sinds 

kort een gebiedsteammedewerker op school. Hij 

heeft onder andere als taak de juiste sociaal-

emotionele begeleiding voor leerlingen te 

organiseren. Er wordt dus serieus iets gedaan met 

de uitslag.  

 

Voortzetting afstandsonderwijs 

Ook de afgelopen 2 weken hebben we volop 

afstandsonderwijs gegeven aan leerlingen die 

vanwege quarantaine thuis zijn. Leerlingen op het 

Chromebook in de MOO en school met de 

webcam. Zo kan iedereen gewoon meedoen. Zelfs 

een muziekles op afstand lukt. In groep 4a zit een 

aantal kinderen thuis. Ze hebben gewoon mee 

gedaan met de lessen. Ook met Meester Theun. 

De kinderen thuis dansten en zongen er op los. 

Blij ook dat ze er bij konden horen.  

Inspectie Frysk Taalûnderwiis 

In november 2020 heeft ’t Partoer bezoek 

gekregen van de onderwijsinspectie. Zij hebben 

ons Friese taalonderwijs onderzocht. Wij hebben 

Partoer wederom de hoogste 

waardering (in dit geval ‘A’) 

gekregen. Dit houdt in dat de 

inspecteur zeer te spreken is 

over het lesaanbod, de didactiek 

en de aansluiting bij de verschillende taalniveaus.  

 

11 Stedenvrij: 22 juni 

Elk jaar houden we één schooldag in reserve voor 

het geval de 11 Stedentocht gehouden wordt. We 

mogen er inmiddels toch wel van uit gaan dat ook 

dit jaar de tocht niet doorgaat. De MR heeft 

daarom besloten deze vrije dag alsnog in te 

zetten. Dit is ook aangekondigd in de Jaarkalender 

en de Schoolgids van 2020-2021 (p 43). Dit sluit 

aan op de lesvrije dag van 21 juni.  

 

Adopteer een Monument 

‘Adopteer een Monument’ is een jaarlijkse 

herdenking van de 2de Wereldoorlog. Dit jaar op 

16 april. Elke jaar leggen leerlingen van de 

groepen 7&8 van de drie Burgumse basisscholen 

een krans bij het monument van de omgekomen 

Britse vliegeniers op de begraafplaats bij de 

Kruiskerk. Tijdens de presentatie daaropvolgend 

vertellen de leerlingen uit de groepen 8 wat ze in 

de afgelopen weken geleerd hebben over de 

oorlog, over racisme en discriminatie. Het gaat 

precies als bij andere herdenking, dus met The 

Last Post en het Wilhelmus, 1 minuut stilte (ipv 2). 

Er zijn dan bijna 200 leerlingen van de drie 

scholen in de kerk samen. Dat is dit jaar natuurlijk 

geen goed idee. Daarom zal de kranslegging dit 

jaar alleen bezocht worden door leerlingen van de 

huidige groepen 8. Vorig jaar is er immers door de 

schoolsluiting helemaal geen bijeenkomst 

geweest. Of er nog een presentatie door de 

leerlingen (dit jaar is het de beurt van de 

Reinbôge) is nog niet helemaal duidelijk.   
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Koningsspelen 

Ook de Koningsspelen van 23 april krijgen een 

andere vorm. Dit wordt traditioneel door de drie 

scholen op de voetbalvelden georganiseerd. De 

leerlingen van de groepen 5&6 en 7&8 van de drie 

scholen worden door elkaar gemixed. In elk team 

zitten dus leerlingen van de drie scholen. Daar 

voelen we ons dit jaar niet prettig bij. Elke school 

organiseert daarom zelf de Koningsspelen. We 

zullen daar wel bij ondersteund worden door 

leerlingen van Singelland. Dat is ook al jaren het 

gebruik. Zij zullen meehelpen bij het opbouwen 

en afbreken en als spelleider/teambegeleider 

fungeren. De Koningsspelen voor de onderbouw 

gaan wel door zoals het ook de afgelopen jaren is 

georganiseerd: spel en sport rondom het 

schoolgebouw. Alle leerlingen hebben 23 april 

vanaf 12.00 uur vrij.  

 

Bijlages: 

Na deze Tillegraaf volgen nog 3 bijlages. 

• Verslag MR 13 januari 2021 

• Oproep nieuw MR lid 

• Opvoeden en opgroeien in T-diel en 8K 

• Paasflyer Glinstra State 
 



 

Wat: Verslag MR 

 
 

Wie:   MR 

Wanneer: 13 januari 2021, 19.30 uur. 

Waar: Google Meet 

 

Verslag van de MR-vergadering van donderdag 13 januari 2021 om 19:30 on-line. 

 

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

Werff en Peter Annema (verslag).  

Hiske Hartmans is verhinderd. 

 

De agenda: 

Opening 

Agenda vaststellen 

Notulen vorige keer: goedgekeurd 

Deel met de directeur, mededelingen: 

- Studiedag. Vraag of de studiedag nu wel door gaat. Karel vertelt dat het 

team nog veel werkzaamheden te doen hebben. Inhoudelijk plus o.a. een 

voorselectie maken betreffende de nieuwe aanschaf mogelijkheden voor de 

methodes van rekenen, Engels en de zaakvakken. Een argument is o.a. ook 

dat ouders en hun werkgevers  rekening hebben gehouden met deze da-

tum in hun agenda.  

- Onderwijsassistenten: We hebben in de verschillende bouwen 4 nieuwe on-

derwijsassistenten binnen de school met een aanstelling voor een jaar. Tot 

op heden bevalt dit prima en ondersteunen ze de groepen goed. Nu in Co-

ronatijd is dit extra handig, dit hadden we dus ook al voorspeld. Zij werken 

tevens in de opvang. Ook werkt Auke bij ons op school, wanneer hij niet 

wordt opgeroepen voor de invalpoule. Hij ondersteunt en doet ook een 

stuk opvang.  

- Ontwikkeling leerlingen aantal: 260-270 lln, voorspelling 1 okt.’21 rond de 

240 leerlingen. Wetende dat het altijd lastig te voorspellen is, hoe het komt 

met de Azc-leerlingen.    

- Begin maart staat de formatie voor het volgend schooljaar op de planning 

bij Karel. En wat te doen met de middelen die beschikbaar komen.  

-    Gebiedsteam: Ebel Kremer is sinds kort voorgesteld aan het team en is  

      vanaf nu werkzaam op ’t Partoer. 

- Verkiezing nieuwe MR-voorzitter: volgende keer op de agenda. Voor nu 

eens rondvragen naar kandidaten.   



 

- Begroting: Karel kan deze nog niet presenteren. In het begrotingsboekje 

wat te downloaden was, staat niks in. Binnenkort heeft Karel overleg met 

een begrotingsspecialist, hoe hier een duidelijk verhaal van te maken is. De 

begroting is wel sluitend. (positief). 

- Friese Inspectie: Vlak voor de lockdown: vanuit de provincie is er een com-

missie geweest. Weer Cat. A gekregen. In 2030 moeten alle scholen in Fries-

land hieraan voldoen. Dit levert per leerling geld op wat we weer kunnen 

gebruiken voor het onderwijs van het vak Frysk.  

- Enige punt van kritiek was: We toetsen de Friese taalvaardigheid niet. Dit zit 

niet in Spoar 8. Liesbeth en Karel gaan zich verder verdiepen in wat hier aan 

te doen! Voor het Fries communiceren naar ouders hebben we ontheffing. 

-  

Rondvraag:  - Yfke:  Doen we ook mee met de leeschallenge? 

- Karel: Volgende keer wil ik graag de begroting op de agenda hebben. 

 



 
 
Burgum, 22-3-2021 

  

Gezocht: MR-lid 

 

Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van OBS ’t Partoer,  

  

Onze school heeft een Medezeggenschapsraad (MR), die meepraat en meebesluit over een aantal 

voor de school heel belangrijke zaken. De MR besluit o.a. over het (meer)jarenplan, urenrooster, 

formatieruimte en begroting. Verder adviseert en praat de MR mee over o.a. het schoolplan, het 

financiële beleid van de school, de groepsindeling en de verdeling van de leerkrachten over de 

groepen, sollicitaties, de invoering van nieuwe lesmethoden en andere toekomstplannen van en over 

de school. 

De MR van OBS ‘t Partoer heeft 6 leden, 3 ouders en 3 leerkrachten. Elk van die leden zit drie jaar in 

de MR. Normaal gesproken treedt elk jaar één van de ouders en één van de leerkrachten af. 

 

De personeelsgeleding van de MR bestaat uit: 

• Peter Annema 

• Thea van der Werf 

• Hiske Hartmans 

 

In de oudergeleding van de MR zitten: 

• Gerrit Zandbergen (aftredend voorzitter) 

• Yfke de Jong 

• Doetie Wouda 

 

Van de oudergeleding is Gerrit Zandbergen dit jaar aftredend. 

We zoeken dus een nieuw MR-lid! Welke ouder vindt het belangrijk om mee te praten en mee te 

denken over schoolzaken en wil een verschil maken voor de school? 

De MR vergadert ongeveer 5/ 6 keer per schooljaar, dat wil zeggen een avond van 19.30 – 21.30.  

Mét koffie en thee, interessante onderwerpen en inspirerende mede-MR-leden. 

  

Misschien heeft u eerst vragen voordat u zich kandidaat stelt, vraag gerust! U kunt uw vraag stellen 

via de mail (mr.partoer@opo-furore.nl) of terecht bij een van de MR-leden. 

U kunt zich kandidaat stellen door te mailen naar: mr.partoer@opo-furore.nl  

 

Opgave kan tot en met dinsdag 12 april. 

Als er meerdere kandidaten zijn dan volgt er een anonieme stemming. 

  

Hartelijke groet namens de MR 
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GLINSTRA STATE ORGANISEERD 

PAASACTIVITEIT 
 

ZIN OM MEE TE DOEN?  

GEEF JE OP VIA: INFO@GLINSTRASTATE.NL   

OPGAVE IS VERPLICHT. OPGAVE KAN TOT 24 MAART. ER 

KUNNEN MAXIMAAL 15 KINDEREN MEEDOEN. 

 

MEER INFO? 

0511-469060 / WWW.GLINSTRASTATE.NL 

 

 

 

Wanneer: Donderdag 1 april 

Tijd: 3 uur tot half 5 

 




