
 
 

   Nummer 16, 17 mei 2021 
 

Lauermanstraat 21A / 9251AX  Burgum/ 0511-462980 
partoer@opo-furore.nl  / www.obspartoer.nl 

 

De Tillegraaf 

Agenda 
24 mei Pinksteren, geen lessen 
25 mei  Studiedag, geen lessen 
31 mei Tillegraaf 17 
2 juni Sportdag groep 8 
9 juni Sportdag groep 7 
21 en 22 juni Studiedagen (jaarplanning, 

formatie), geen lessen 
 

Allemaal Corona 
Denkt u aan het aanmaken van een Digi-D voor 
uw kind(eren). Eventuele testresultaten kunnen 
dan sneller opgevraagd worden.  
Ook in de komende weken, tot einde schooljaar, 
houden we vast aan de protocollen van het RIVM 
en de GGD. Dat houdt er in het kort op neer dat 
indien uw kind corona-klachten heeft uw kind 
thuis blijft of naar huis wordt gestuurd. Hiermee 
hopen we verspreiding te voorkomen. Indien een 
leerling positief getest wordt zal de hele klas in 
beginsel thuis moeten blijven. De groepen 6, 7 en 
8 hebben mondkapjes. Leerlingen werken in vaste 
tafelgroepjes. Her en der worden de eerste 
versoepelingen aangekondigd. Wij gaan pas 
versoepelen indien dit ook toegestaan is.  
 

Gevonden voorwerpen 
De gevonden voorwerpen bak is vol. Indien u iets 
mist, dan kunt u daar nog even in kijken. De bak 
staat onder de trap bij de middenbouwingang. De 
bak wordt eind deze week geleegd. 
 

Nationaal Programma Onderwijs 
Door de verschillende schoolsluitingen is het 
mogelijk dat leerlingen achterstanden of 
vertragingen hebben opgelopen. Dit kan ook nu 
veroorzaakt worden doordat leerlingen thuis 
moeten zitten door quarantaines of corona-
klachten. Op ’t Partoer hebben we voor alle 
groepen digitale lessen verzorgd sinds het begin 
van de pandemie. Ook nu doen we dat voro de 

thuiszitters. Op de continuïteit van ons 
onderwijsaanbod zijn we best trots.  
 

Het kabinet heeft in februari besloten het 
onderwijs te ondersteunen. Alle basisscholen 
krijgen eenmalig een bedrag. Dit moet ingezet 
worden om kinderen met achterstanden of 
vertragingen te helpen. Het geld mag dus niet 
ingezet worden voor extra schoonmaak 
bijvoorbeeld. Maar wel voor extra lesmateriaal, 
scholing van personeel of extra personeel.  
 

Alle scholen in Nederland moeten eerst een 
analyse maken van alle resultaten van de 
leerlingen. Hierbij moet de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van leerlingen nadrukkelijk 
meegenomen worden. En daarna moet besloten 
worden hoe het geld het beste ingezet kan 
worden. Dat moeten we voor de zomer doen.  
 

Team Partoer is de afgelopen weken een aantal 
maal in groepjes bijeen geweest om analyses te 
maken wat leerlingen, groepen en leerkrachten 
nodig hebben om het onderwijs een beetje beter 
te maken. De studiedag van 25 mei wordt 
grotendeels hieraan besteed.  Ook betrekken we 
hierbij de Medezeggenschapsraad.  
 

Afgelopen najaar heeft ’t Partoer al extra 
financiering ontvangen voor achterstanden en 
vertragingen. Hier is o.a. juf Lisanne van 
benoemd. En hebben de onderwijsassistenten Juf 
Froukje en Meester Remco extra uren gekregen.   
 
Het blijft frustrerend dat de scholen sloten, en dat 
er leerlingen zijn die thuis moeten zitten vanwege 
quarantaine of coronaklachten. Wij blijven ons 
digitale aanbod handhaven zolang we dit 
verantwoord vinden. En we denken heel goed na 
hoe we de extra gelden die we krijgen op de juiste 
manier kunnen inzetten.  
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Ondersteuningsteam 
De komende Tillegrafen besteden we aandacht 
aan het Partoer Ondersteuningsteam. In het 

afgelopen jaar hebben we 
daarvoor meerdere mensen 
benaderd die het 
onderwijsteam, leerlingen of 
ouder/verzorgers kunnen 
helpen. Vandaag Ronald van 
der Heijden, kinderfysio. 
 
Kinderfysiotherapie op het 
Partoer. 

 
Ik ben Ronald van der Heijden, master 
kinderfysiotherapeut en ik woon nu ongeveer 10 
jaar in Burgum. Vanuit mijn eigen netwerk kreeg 
ik steeds vaker de vraag naar gerichte 
kinderfysiotherapie in en rond Burgum. Hierdoor 
hebben we de stap als Fynesse fysiotherapie 
(Leeuwarden) genomen om naar Burgum te 
komen. Ik vind het enorm leuk om op school te 
werken en hier behandel ik kinderen die 
achterlopen of moeite hebben met de motoriek 
ten opzichte van leeftijds- of klasgenoten. Hierbij 
kunt u denken aan verminderde fijne motoriek ( 
moeite met de pengreep of slordig schrijven, 
knippen en plakken) maar ook de grove motoriek ( 
slechte: balans en evenwicht, hinkelen/ huppelen, 
rennen, of moeite met gooien en vangen). Dit doe 
ik in Leeuwarden op drie speciaal onderwijs 
scholen en nu dus ook op het regulier onderwijs. 
In oktober 2020 zijn we ook gevestigd in de Nije 
Westermar om kinderen te helpen buiten school 
met orthopedische (sport blessures) of andere 
motorische problemen. 
 
Contact verloopt via school maar ik ben ook direct 
te bereiken op 06-13342691 of mail naar 
ronald@fynesse.nl 
 
 
 
 

Bijlage: 
 Verslag OR 
 Verslag MR 



 

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. 

 



 
Wat: Agenda Ouderraad 

 
 

Wie:  

Margaretha Soepboer (MS); 
Elisabeth Vogelzang-Van der Leest (EV);  
Stephan de Groot (SdG); 
Brechtje Haarsma (BH); 
Neeltsje Schat (NS); 
Danaïa Tuinenga (DT); 
Janke de Haan (JdH); 
Alex Jongedijk (AJ). 
 

Afwezig: 
Kim Borgman (KB). 

 
M.k.a.:  
Anna Dam (AD); 
Tytsje Schievink (TS). 

Wanneer: Dinsdag 6 april 2021, 20:00 uur 

Waar: Google Meet 

 
   

1. Opening 
Om 20.05 wordt de vergadering geopend door MS. Alex wordt welkom geheten en we zijn blij 
dat hij het team wil versterken.  
 

2. Vaststellen van de agenda  
Geen aanvullingen/ wijzigingen. 
   

3. Mededelingen ’t Partoer   
Geen. 
 

4. Mededelingen en ingekomen stukken   
Geen. 
 

5. Koningsspelen 
De datum voor de koningsspelen is 23 april. Iedereen blijft in zijn eigen groep/ klas ivm corona. 
De groepen 1 t/m 3 gaan spelletjes op het plein doen. 
Groep 3 en 4 gaan spelen op het plein en in de sporthal spellen doen. 
De groepen 5 t/m 8 gaan naar de voetbalvelden om spellen te doen 
 
De rol van de OR hiervoor is om  boodschappen te halen en de ranja en lekkers voor de groepen 



op alle locaties klaar te zetten. 
  

6. Jubileum 2020 
Dit gaat helaas niet door in de opzet zoals vorig jaar bekend is gemaakt. 
Het schoolteam gaat kijken of ze het willen vieren en hoe ze het deze zomer dan willen gaan 
vieren. 

7.  
8. Communicatie  

- MS; de goaltjes staan al even en de denktank en leerlingenraad van beide scholen zouden 
ballen aangeboden krijgen deze zouden bij de opening van de goaltjes aangeboden worden. 
Omdat dit door de corona omstandigheden nog niet gebeurd is worden deze op 12 april door 
MS aangeboden aan de denktank en leerlingenraad. 
 
- SdG en AD gaan vrijdag 16 april met Karel om tafel om de communicatie in de Tillegraaf die 
betrekking heeft op de OR te verbeteren. 
 

9. Avondvierdaagse 
Ivm de afwezigheid van KB wordt dit punt naar het overleg van mei verzet. 
Maar als er vanuit ons als  OR wel enige organisatie wordt verwacht moet dit zsm aangegeven 
worden. 
 

10. Lief en leed 
Hiske en Anja waren erg blij met hun cadeautje! 
 

11. Rondvraag   
- JdH; de patat die de kinderen bij het kerstfeest zouden krijgen hebben de kinderen nog 
tegoed. 
- SdG; is er al geïnformeerd naar de baard van Sint? KB zou hier achteraan hoe dit 
 opgelost kon worden // Actie KB 
- Voor de school uitjes; wanneer zijn die en wordt hier input vanuit de OR verwacht? Eind 
mei/juni zullen de uitjes (waarschijnlijk) plaats vinden. NS denkt niet dat er vanuit de OR input 
verwacht wordt. 
  

12. Sluiting   


