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De Tillegraaf 

Agenda 

14 maart Medezeggenschapsraad 

29 maart Studiedag, alle leerlingen vrij 

17 april Goede Vrijdag, alle leerlingen vrij 

20 april Paasmaandag, alle leerlingen vrij 

22 april Koningsspelen, leerlingen vanaf 12.00 

vrij 
 

Flessenactie leerlingen Oekraïne 

 
 

Van Djurre, Bjorn, Andre en Jorrit uit groep 8a: De 

flessenactie geldt nog voor 1 week. Dat is tot 

vrijdag 19 maart. Hebben jullie nog lege 

flessen/lege bierflesjes zijn die welkom. Bij de 

grote ingang hangt een grote lege zak. Er is nu al E 

140,- opgehaald. Dankzij uw hulp. 

 

Opvang Oekraiense leerlingen 

In de gemeente Tytsjerksteradiel zullen ook 

vluchtelingen opgevangen worden. Ongetwijfeld 

zullen er ook vluchtelingen-kinderen zijn. Onze 

Holding Adenium maakt samen met de gemeente 

en Papilio, onze NT2 school, daar een plan voor. 

Als daar meer over bekend is dan laten we u dat 

ook weten. Wellicht dat we uw hulp inroepen. 

 

Corona 

Op dit moment is het gelukkig op corona-gebied. 

Slechts heel nu en dan krijgen we een melding van 

een positieve leerling of leerkracht.  

Gevonden voorwerpen 

De mand met gevonden voorwerpen zit weer vol. 

En wordt eind deze week geleegd. Als u nog een 

kledingstuk mist: onder de trap bij de 

middenbouwingang is de mand met gevonden 

voorwerpen.  

 

Voorleeswedstrijd 

Onze schoolkampioen 

Tiemen Wiersma is 

inmiddels doorgedrongen 

tot de halve finale in 

Fryslân. Op 22 maart 

wordt deze gehouden 

Het boek waaruit hij 

voorlees: Leven van een 

Loser, Totaal Gesloopt. 

Dat moet wel een goed 

boek zijn!!  

 

Ouderenquete 

Elke twee jaar houden we een korte 

tevredenheids-enquête onder ouders. De laatste 

keer was exact twee jaar geleden. Enkele dagen 

voor Nederland op slot ging. De uitslag van die 

enquête was niet valide door een te lage 

opkomst. Geheel begrijpelijk, iedereen had wel 

iets anders aan zijn hoofd op dat moment. In de 

loop van volgende week (21-25 maart) krijgt u via 

Parnassys een mailing van ons met daarin een link 

naar de enquête. We zouden het zeer op prijs 

stellen als u die wilt invullen. Het zijn 12 vragen, 

enkele minuten werk dus.  

De resultaten worden in het Team en de MR 

besproken en daarna met u gedeeld. De uitslag 

wordt ook op onze website gepubliceerd.  
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Groep 4a & Meester Rax 

Meester Rax gaat per 1 april werken op OBS 

Thrimwalda in Gytsjerk. Hij kan daar een vaste 

baan krijgen. En dat gunnen wij hem van harte. 

Op ’t Partoer vervangt hij tijdelijk juf Jannie in 

groep 4a. En tegelijkertijd zullen we Rax ook 

missen. Hij is altijd en zeer muzikaal. 

We zijn druk bezig met een opvolger voor Rax.  

 

Vakantie 2022-2023 

Zo zien de vakanties van het schooljaar 2022-2023 

er uit 

 

Herfstvakantie 17-10-22 t/m 21-10-22 

Kerstvakantie 26-12-21 t/m 06-01-23 

Voorjaarsvakantie 27-02-22 t/m 03-03-23 

Goede Vrijdag en 
Paasmaandag 7-04-23  en 10-04-23 

Koningsdag in meivakantie 

Bevrijdingsdag in meivakantie 

extra meivakantie 24-04-23 t/m 28-4-23 

Meivakantie 2-05-23 t/m 5-05-23 

Hemelvaartsdag 18-5-2023 

vrijdag na Hemelvaartsdag 19-5-2023 

Pinksteren 29-5-2023 

Zomervakantie 24-7-23 t/m 01-09-2023 

 

Komend schooljaar zijn er ook nog een aantal 

studiedagen. Deze moeten nog gepland worden. 

Één is al wel bekend: 26 mei, de vrijdag 

voorafgaand aan Pinksteren 2022-2023. Zodra de 

overige dagen bekend zijn komt dit meteen in de 

Tillegraaf.  



 

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?  

 

  

 

 

 

 


