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De Tillegraaf 

Agenda 

14 juni GGD 5 jarigen 

16 juni Groep 3a, Bos van Ypeij 

17 juni Groep 4a, Blote Voetenpad 

21&22 

juni 

Studiedagen (jaarplanning, formatie), 

geen lessen 

23 juni MR, formatie, besteding NPO 

middelen (zie vorige Tillegraaf) 

23 juni Verkeersbrigadiersles huidige groep 7 

24 juni Rapport 2 

24 juni  Groep 6/7b, speurtocht Om de 

Dobben 

7 juli Groep 7a, Wetter en Wille park 

7&8 

juli 

Kamp groep 8 

9 juli Laatste schooldag. Aftellen op 

kleuterplein vanaf 11.45 
 

 

Cito-toetsen in juni 

Normaalgesproken nemen we in juni altijd bij alle 

leerlingen groep 3-8 alle zogenaamde ‘E-toetsen’ 

af. En ‘E’ staat dan voor einde schooljaar. Dat 

doen we nu niet. In maart, enkele weken na de 

heropening, hebben we de M(idden)toetsen 

afgenomen. Op basis daarvan hebben we een 

lesplanning gemaakt. Deze planning is nog niet of 

maar net klaar. Opnieuw een Cito-toets afnemen 

heeft geen meerwaarde. Integendeel zelfs, het 

kost best veel tijd en die tijd willen we besteden 

aan lessen en instructie. Via Snappet houden we 

de vorderingen ook goed in de gaten. ER zijn een 

paar uitzonderingen: 

• Groep 3. We nemen in die groep wel alle 

toetsen af om te kijken waar ze staan. 

• Groep 3-7: leestoetsen 

• Leerlingen met een specifiek programma 

(OPP)   

• Groep 7: Rekenen en Begrijpend lezen i.v.m. 

de Plaatsingswijzer Voortgezet Onderwijs. 

 

25 Jaar Partoer 

Dat zouden we eigen vorig jaar vieren. Helaas 

kwam corona er tussen. We hebben toen besloten 

dit door te schuiven naar 30 juni 2021. In de hoop 

dat het wel zou kunnen. We hadden fantastische 

plannen. Linda de Haan en Dorthee Mokum, twee 

van onze geweldige ouders, hadden een zeer 

inspirerende basisgedachte ontworpen voor 25 

jaar Partoer: Beleefplein Partoerdorp. Een school, 

een openbare school, is net een dorp. Alles maak 

je er mee, alles kun je er zien, alles kan je er 

beleven. Hier hadden we met zijn allen, in 

samenspraak met de leerlingen, mooie 

uitvoeringsideeën bij. Helaas werpt corona ook dit 

jaar weer roet in het eten. De voorbereidingen in 

de klas en de festiviteiten op 30 juni hadden een 

Burgums karakter moeten krijgen. En daar krijgen 

we simpelweg geen toestemming voor. Wellicht 

dat we het in de toekomst nog eens kunnen 

uitvoeren.  

We willen onze verjaardag ook niet helemaal 

voorbij laten gaan. Op 30 juni doen we een 

kleinschalig evenementje met o.a. muziek. De 

Klankenkaravaan zal die dag bij elke groep een 

workshop geven. Daarvoor willen we graag dat de 

kinderen op die dag een t-shirt aan hebben met 

deze kleuren. Meer gaan we nog even niet 

verklappen. 

 
Later krijgt u nog een tijdschema en een overzicht 

wat we dan wel op 30 juni gaan doen. We hopen 

dat de regels het dan ook toestaan dat u aanwezig 

kan zijn. 
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Hitte 2de helft van deze week 

Voorspeld zijn temperaturen van > 30 graden. We 

houden daar op school natuurlijk rekening mee. 

Wat extra drinkpauzes bijvoorbeeld. Wilt u uw 

kind een flesje water meegeven. Dat vullen we 

dan wel weer op school bij.  

 

Schooltripjes 

Geen schoolreisjes dit jaar. Maar wel schooltripjes 

in de omgeving. Want je hoeft echt niet naar 

Hellendoorn om een 

ontzettend leuke 

dag te hebben. In de 

Agenda hierboven 

kunt u zien waar de 

verschillende 

groepen naar toe 

gaan. Enkele 

groepen zijn al 

weggeweest. Groep 

3/4b zijn op 10 juni 

naar het Blote Voetenpad geweest. En de grootste 

lol dat ze daar hadden. In de modder!!  

De beide 

groepen 1 zijn 

naar de 

speeltuintjes in 

Burgum 

geweest. En na 

afloop patat in 

de klas. Net een 

echt schoolreisje.  

 

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 Aleide de Jong, Jantsje Zwart, begeleider 

leerlingen met een taalstoornis. 
 

Beste ouders, verzorgers 

Graag wil ik mij even aan U voorstellen. Ik ben 

Aleida de Jong, getrouwd en moeder van drie 

volwassen kinderen en trotse oma bijna zes 

kleinkinderen. Ik woon samen met mijn man in 

Tytsjerk en daarvoor in Burgum. 

In 1996 heb ik mij als vrijwilliger aangemeld bij de 

vrijwilligerscentrale in Burgum en kwam zodoende 

in contact met de AZC - school 'de Stins'. Vanwege 

mijn onderwijsachtergrond en ervaring op de AZC 

- school in Leeuwarden kon ik daar meteen aan de 

slag. Na een half jaar werd mij de mogelijkheid 

geboden om in vaste dienst te komen werken en 

daar heb ik dankbaar gebruik van gemaakt. Ik had 

toen niet kunnen bedenken dat ik bijna 25 jaar 

later nog steeds les zou 

geven aan kinderen met 

een niet westerse 

achtergrond. Het NT2 

onderwijs is mij nog 

steeds erg dierbaar en 

mijn bewogenheid met 

deze doelgroep is groot. 

Ik ben dan ook blij dat ik 

na mijn pensionering nog 

naar reguliere basisscholen mag gaan om daar, 

waar nodig, extra ondersteuning te geven bij de 

verwerving van de Nederlandse taal. NT2 staat 

voor Nederlands als tweede taal. 

Woordenschatuitbreiding, woordbegrip, uitspraak 

en zinsbouw behoren bij mijn taak. Ik doe mijn 

werk op donderdag en vrijdag en dat zijn, mede 

door dit enthousiaste en warme Partoerteam , 

dagen met een gouden randje!!!!!! 

De motivatie van deze kinderen is o.h.a. groot en 

wat een trotse smile verschijnt op de gezichtjes 

als er na de les weer een mooie sticker op hand 

geplakt mag worden. Ik ervaar het als een 

voorrecht om wat extra' wind ' te mogen zijn 

onder de vleugels van deze kinderen die vaak in 

grote onzekerheid leven met betrekking tot hun 

verblijf hier in Nederland. 

Mocht U meer willen weten m.b.t .het onderwijs 

aan deze doelgroep dan kunt U een kijkje nemen 

op www.lowan.nl. 

Vriendelijke groet ,Aleida de Jong, NT2 

ondersteuner Papilio 

http://www.lowan.nl/
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Vakantierooster 2021-2022 

Herfstvakantie 16 t/m 24 oktober 

Kerstvakantie 25 december t/m 9 januari 

Voorjaarsvakantie 19 t/m 27 februari 

Pasen 15 en 18 april 

Meivakantie 23 april t/m 8 mei 

Hemelvaart 26 en 27 mei 

2de Pinksterdag 6 juni 

Zomervakantie 16 juli t/m 28 augustus 

 

De studiedagen voor het schooljaar 2021-2022 

zijn nog niet bekend. Behalve onze Adenium 

personeelsdag: 27 september. 

 

Oproep 

Treasury is een belangrijk instrument ten aanzien 

van het sturen en beheersen van het financiële 

vermogen, de geldstromen, de financiële posities 

en de financiële risico's. De treasurycommissie 

van Adenium adviseert het bestuur inzake 

Treasury van de dochters OPO Furore en PCBO 

Smallingerland. Vanuit dochter OPO Furore 

zoeken we een ouder met financiële 

deskundigheid en affiniteit die hierin haar bijdrage 

wil leveren. Heb je belangstelling, dan kun je 

contact opnemen met de teamleider financiën a.i. 

van Adenium: Albert Jan Tiemens: 

a.tiemens@adenium.nl 

Albert Jan Tiemens 

 

 

Bijlage:  

• Flyer Glinstra State 

• Verslag OR 

mailto:a.tiemens@adenium.nl


 

APPELFLAPPEN 
& IJSPRET! 

KOM JIJ OOK?  

   

DINSDAG 22 JUNI 

15:00 tot 17:00 

Groep 5 t/m 8 

Glinstra State 

freerk Bosgraafstraat 18,  

9251 CT Burgum 
   

Kosten: €1,50 

Geef je op via: info@glinstrastate.nl 

(aanmelden kan tot 28 juni) 

 

mailto:info@glinstrastate.nl


Wat: Verslag Ouderraad

Wie:

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

M.k.a.:
Tytsje Schievink (TS);
Janke de Haan (JdH);
Kim Borgman (KB).

Wanneer: Woensdag 19 mei 2021, 20:00 uur

Waar: Google Meet

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur.

2. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen ’t Partoer
Er zijn vanuit ‘t Partoer geen mededelingen.

4. Mededelingen en ingekomen stukken
SdG: mailtje van OPA, de toekenning van de eerste fase heeft plaatsgevonden. Ze rekenen
graag weer op onze hulp voor volgend jaar in februari en maart 2022.

5. Jubileum 2020
DT: het jubileum, schoolreisjes en de afsluiting van het schooljaar worden op de teamdag van
25 mei besproken. Deze punten worden daarom doorgeschoven naar de volgende
vergadering. Afgesproken wordt dat evt. zaken die tussendoor moeten worden geregeld op
de app worden geplaatst. Als het om veel zaken gaat dan zal er een tussentijds overleg van
de OR worden ingelast.

6. Avondvierdaagse
AD zal een berichtje schrijven voor in de Tillegraaf om de ‘home edition’ onder de aandacht
van de ouders te brengen.

7. Afspraken directeur
SdG: met de directeur zijn een aantal afspraken over de financiën en verantwoordelijkheden
tussen directie en OR gemaakt. Dit gaat over de ouderbijdrage, schoolreisjes, kamp groep 8,
musical en afscheid groep 8, slotbbq groep 8. Zodra deze definitief zijn, worden die gedeeld
in de OR.



Daarnaast is met de directeur over de communicatie afgesproken dat, als er zaken in de
Tillegraaf worden opgenomen over de OR, dit door de directeur met NS en DT wordt
besproken voordat het in de Tillegraaf komt. Zij kunnen waar nodig dan weer met de OR
schakelen.

In aanvulling hierop wordt ter vergadering afgesproken om de voorbereiding van de
agendapunten van de OR via DT en NS te laten verlopen om dubbelingen te voorkomen.

8. Schoolreizen groepen 1-7
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.

NS: er komt geen schoolreisje, maar wel een schooluitje. Er worden al verschillende
activiteiten per groep voorbereid. Daar is een budget van euro 60,- per klas voor waarbij er
tussen klassen onderling ook nog kan worden geschoven met het budget. Waar nodig kan de
OR bekijken of een aanvulling op zijn plek is.

9. Kamp en afscheidsfilm groep 8
Het kamp met een overnachting gaat niet door, vanuit Adenium is besloten dat dit niet mag.
Er worden wel twee dagen met activiteiten georganiseerd. De OR concludeert dat de
communicatie hierover niet optimaal is geweest. AD roept op om vanwege de te verwachten
versoepelingen evt. last minute nog te kijken naar de mogelijkheden van een overnachting
voor deze groep die al zo’n bijzonder jaar heeft gehad.

Er leven in de OR vragen over de kosten van het huidige programma in relatie tot het vorige
programma.  Het gaat om twee dagen incl. één keer warm eten. Afgesproken wordt dat DT
hierover navraag doet bij de betrokken leerkracht en de OR hierover informeert.

10. Begroting 2021-2022
- NS: we willen graag nog iets organiseren voor de laatste schooldag en afgevraagd wordt of
hiervoor een deel van het restbudget van de kerstcommissie gebruikt kan worden.
- MS: waarschijnlijk gaat herstel/vervanging van de baard/snor van de Sint niet gepaard met
kosten maar nu dit nog niet helemaal duidelijk is, is het verstandig hiervoor een slag om de
arm te houden.

11. Lief en leed
NS: als er de komende tijd wat gaat spelen wordt dit via de app gedeeld.

De OR besluit om de attentie die een OR-lid bij het afscheid van de OR krijgt ook toe te
passen op het afscheid van leden van de versiercommissie. AD informeert hierover de
vragensteller.

12. Communicatie
AD schrijft stukje over de inzet van de OR tijdens de Koningsspelen.

13. Rondvraag
- NS: de eerder benaderde ouder is nog steeds enthousiast om in de OR te gaan. Zij schuift
dan voor het eerst aan bij de OR op de overdrachtsvergadering. Daarnaast zal een andere
ouder opnieuw benaderd worden.
- AJ: hoe wordt voorkomen dat ouders zaken in het OR-verslag lezen die nog niet op een
andere manier zijn gecommuniceerd? AD: bij het opstellen van het verslag wordt hier



zorgvuldig over nagedacht zonder de weergave van het overleg te kort te doen. Voordat het
verslag als bijlage bij de Tillegraaf met de ouders wordt gedeeld wordt het altijd eerst aan de
OR voorgelegd.
- SdG: voor het volgende overleg is het goed de nieuwe website voor het onderdeel OR en de
ontwikkelingen over de inrichting van het schoolplein te agenderen.

14. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:05 uur.


