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De Tillegraaf 

Agenda 

3 september Ouderraad, 20.00 uur 

4 september Studiedag, geen les 

9 september Brandoefening 

Week 14 sept Voorlopige VO-advies groep 8 

15 september Verkiezingen Leerlingenraad 
 

Corona 

*Kern: bij twijfel, bel de GGD. Op internet zijn 

meerdere beslisschema’s te vinden, die 

grotendeels op elkaar lijken en toch ook weer 

afwijken. Dus: bij twijfel, bel de GGD! 

*Blijft uw kind thuis, maar verder prima in staat 

om te werken, dan kan het Chromebook van 

school worden gehaald. Dit geldt voor de kinderen 

van de groepen 4 t/m 8. Via Snappet en 

Klasseplan kan uw kind dan gewoon aan het werk. 

Indien mogelijk zijn er ook live-streams. We zullen 

hier in de klas de komende weken ook een aantal 

maal aandacht aan besteden.   

*Contact met leerkrachten is wat lastig op dit 

moment. Ouders mogen immers de school niet in. 

Toch hebben velen al de goede weg uit zich zelf 

gevonden: via Parro kunt u altijd contact 

opnemen met de leerkrachten. Bellen met school 

kan uiteraard ook (na 14.45 graag). 
 

Kalender en schoolgids 

Aan beiden wordt de laatste hand gelegd. De 

schoolgids wordt niet meegegeven maar op onze 

schoolsite gepubliceerd. De kalender wordt in de 

week van 7 september meegegeven. Tenzij de 

kalender eerder klaar is.  
 

LeerlingenRaad 

Ook dit wordt de Leerlingenraad gekozen op de 

Derde Dinsdag van september. De komende 

weken mag er door leerlingen campagne gevoerd 

worden. Zij mogen uitleggen wat ze graag willen 

bereiken voor de leerlingen en school. De groepen 

5 t/m 8 vaardigen elk een leerling af. Elke groep 

vaardigt één leerling af. Er zitten dus 6 leerlingen 

in de Raad. De Raad vergadert elke 5 a 6 weken. 

Ze kiest haar eigen voorzitter. Juf Fokje is vanuit 

het team de begeleider van de LeerlingenRaad. 

Om de doelen van de Raad te kunnen 

verwezenlijken heeft de LeerlingenRaad een 

bedrag van E 1000,- ter beschikking. De afgelopen 

jaren is dat besteed aan nieuwe leesboeken en de 

tafeltennistafel bij de hoofdingang.   

De afgelopen jaren waren de campagnes serieus 

en gingen ook echt ergens over: duurzaamheid, 

milieu of inrichting speelplein. Dat niet alles 

mogelijk is dan soms even slikken.  
 

Vakantierooster 2020-2021:  

We zijn door een oplettende ouder nog op een 

foutje gewezen: 19 februari is niet de start van de 

voorjaarsvakantie, de 20e daarentegen wel. 
 

Omgekeerde Oudergesprekken 

Afgelopen jaar zijn we daarmee gestart. Met 

omgekeerde oudergesprekken bedoelen we dat u 

komt vertellen aan de leerkracht hoe uw kind is, 

in plaats van de leerkracht. Hiermee krijgen 

leerkrachten een beter inzicht over uw kind en 

kunnen we sneller een band ontwikkelen. 

Oudergesprekken worden zo veel mogelijk digitaal 

gedaan. In de week van 7 september zijn de 

gesprekken gepland. U zult via Parro hiervoor een 

bericht ontvangen.  
 

Toetsen Begrijpend Lezen 

Deze en volgende week worden de Begrijpend 

Lezen toetsen afgenomen in de groepen 4 t/m 8.  

Dit zijn de laatste Cito-toetsen die nog gedaan 

moeten worden naar aanleiding van de Corona-

sluiting. Alle andere toetsen zijn gedaan en 

geanalyseerd. Doordat we in maart en april het 

onderwijs via onze live-stream hebben doorgezet, 

en in mei/juni met de Chromebooks, zijn de 

achterstanden beperkt. Wij hebben, in 
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tegenstelling tot de meeste andere scholen, in 

juni wel de reguliere Cito-toets afgenomen. 

Hierdoor hebben we op de normale manieren 

onze analyses kunnen maken en ons 

lesprogramma op de gewone manieren kunnen 

afstemmen op datgene wat leerlingen nodig 

hebben om zich verder te ontwikkelen.     
 

Voorlopig schooladvies huidige groepen 8 

Normaal gesproken hadden de leerlingen uit de 

huidige groepen 8 afgelopen juni hun voorlopig 

schooladvies gekregen. Door de Corona-sluiting 

hebben we dat moeten verschuiven naar medio 

september. Het schooladvies is niet alleen 

gebaseerd op toetsresultaten. De observaties van 

teamleden door de afgelopen jaren heen zijn 

belangrijker: hoe zit dit kind in elkaar, zowel 

sociaal, emotioneel en cognitief. De leerkrachten 

nemen met ouders en leerling contact op hoe en 

wanneer de gesprekken gevoerd gaan worden.  
 

Schoolvoetbal 

Is helaas afgelast. De organisatie vond het 

momenteel niet verantwoord door corona en de 

werkzaamheden rondom de velden. Het doel 

wordt nu gepland in april. Dit zal medio april zijn. 

De definitieve data worden later bekend.  
 

Nieuwe personeelsleden 

We hebben de afgelopen weken 4 

onderwijsassistenten in deeltijd mogen 

aanstellen. Dit kunnen we doen door flinke  

verschuivingen in de onderwijsbudgetten van 

onze Holding Adenium. In een volgende Tillegraaf 

zullen zij zich verder voorstellen: 

• Manja Langeveld, 4 dagen in de bovenbouw 

• Priscilla Roffel, 3,5 dagen in de bovenbouw 

• Remco Lijzenga, 2,5 dagen in de middenbouw 

• Sietske Meier, 2,5 dagen in de onderbouw. 

Juf Wies, Juf Froukje en Juf Loes werkten al als 

onderwijsassistent op ’t Partoer. Hierdoor heeft 

elke bouw in de school voor ongeveer 15 

dagdelen in de week ondersteuning.  

Wat doet een onderwijsassistent? Letterlijk 

genomen assisteert hij/zij de leerkracht. Het kan 

dat kleine groepjes leerlingen extra instructie 

krijgt. Een onderwijsassistent mag ook lesgeven 

indien de eigenlijke leerkracht afwezig is. Zolang 

het lesplan en de verantwoordelijkheid hiervoor 

gedragen worden door een andere leerkracht. 
 

Studiedag 4 september 

Tea Adema is een bekende naam in Burgum. Haar 

praktijk biedt opgroeiende kinderen, ouders en 

professionals antwoorden en oplossingen op het 

vlak van leren, gedrag, emoties en opvoeding. 

Logisch dus dat wij voor onze vragen hierover bij 

Tea in de leer gaan. In ons beleidsplan, domein 

Gesprek en Verbeter, willen we van haar graag 

weten hoe we onze gesprekstechnieken met 

ouders en leerlingen kunnen verbeteren.  
 

KiVa 

Afgelopen vrijdag kregen wij het bericht dat onze  

school nog steeds voldoet aan 

de door KiVa gestelde eisen en 

dat we de komende twee jaar 

opnieuw een gecertificeerde 

KiVa-school zijn.  

• Waar staat KiVA ook al weer voor?   

KiVa is een programma dat scholen inzetten om 

alle kinderen en fijne schooltijd te geven. KiVa is 

een Fins woord voor “leuk” of “fijn”   In de KiVa 

lessen leren kinderen dat de hele groep een rol 

speelt bij het pesten. Iedereen kan een bijdrage 

leveren om het pesten te stoppen. 

• De komende weken werken we aan de 

groepsvorming.  

Elk schooljaar wordt een groep opnieuw gevormd. 

Er ontstaan soms nieuwe klassen, er komen 

klasgenootjes bij of klasgenootjes verlaten de 

groep. Zelfs  als de groep helemaal hetzelfde blijft, 

wordt de groep na de zomervakantie toch 

opnieuw gevormd.  De eerste periode van het 

nieuwe schooljaar worden de Gouden weken 

genoemd.  Tijdens deze weken werken we aan 

een stevig groepsfundament. Dit doen we o.a. 

met behulp van groepsvormende activiteiten. 

 


