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De Tillegraaf 

Agenda 

21 sept Verkiezingen Leerlingenraad 

21 sept  MR 

23 sept Schoolreisje groep 8 

27 sept Personeelsdag Holding Adenium 

6 okt Opening Kinderboekenweek 

13 okt Boekenbeurs 
 

Coronamaatregelen 

Bijna zijn we van de anderhalve meter af. Ook in 

het onderwijs. Nog een paar nachtjes slapen.  

Zoals de invoering van alle corona-maatregelen 

enige aanpassingen van ons allen, dus ook school, 

vergde, vraag de afschaffing ook enkele 

aanpassingen. Hier hebben we het in het team 

maandag 20 september over gehad. We willen dit 

ook graag met de MR bespreken. En die komen 

dinsdag 21 september bijeen. Daarom krijgt u 

woensdag van school een extra mailing over de 

afschaffing van allerlei corona-maatregelen.  

 

Blink: nieuwe zaakvakmethode 

Bij het begin van dit 

schooljaar zijn we met een 

nieuwe zaakvakmethode 

(aardrijkskunde, 

geschiedenis, natuur en 

techniek). De opdracht 

voor groep 8: ‘Neem een 

bekend figuur uit de 18e 

eeuw, zoek uit welke 

kleren deze droeg of een 

ander herkenningspunt en probeer dit zo goed 

mogelijk, simpel, en voor iedereen te herkennen, 

na te doen. Gebruik daarvoor je leerlingboeken en 

internet.’ Fenna van Gogh heeft de opdracht 

helemaal goed begrepen.  

 

Gordijnen 

Zodra u de school weer in mag, kunt u het ook zelf 

constateren: de gordijnen in de Leerstraat moeten 

echt vervangen worden. Ze zijn groezelig en 

verkleurd.   

 

Techniek 

In de vorige Tillegraaf werd al iets geschreven 

over de Techniekbus. We willen het 

techniekonderwijs naar een nieuw niveau tillen. 

De Techniekbus zal op de scholen in 

Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen langskomen 

om daar een techniekles te geven. De 

vervolglessen moeten door de leerkracht verzorgd 

worden. 

 
In de vorige Tillegraaf werd al iets geschreven 

over de Techniekbus. We willen het 

techniekonderwijs naar een nieuw niveau tillen. 

De Techniekbus zal op de scholen in 

Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen langskomen 

om daar een techniekles te geven. De 

vervolglessen moeten door de leerkracht verzorgd 

worden. De eerste opdracht was: maak een 

elektrisch circuit met koperpapier en laat het led-

lampje branden. Vervolgopdracht: nu moet er niet 

een ledlampje branden, maar meerdere, alle 

huisjes moeten een brandend lampje hebben. En 

zo kun je dus een straat met lantaarnpalen 

maken. Het elektrisch circuit wordt steeds 

ingewikkelder.   
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Vervanging bij afwezigheid 

Onderstaande tekst nemen we standaard op in de 

Tillegraaf van september. En is dit jaar actueler 

dan ooit. Waar in eerdere jaren vervanging in het 

begin van het schooljaar nog mogelijk was binnen 

onze Holding Adenium, is dit nu al nagenoeg 

onmogelijk.  

 

Gelukkig hebben we de laatste jaren op ’t Partoer 

een laag ziekteverzuim. Toch kan het voorkomen 

dat een leerkracht afwezig is door ziekte of 

privéomstandigheden. Op ’t Partoer hebben we 

verschillende maatregelen genomen om te 

voorkomen dat kinderen in zo’n geval niet naar 

school kunnen. 

1. Samen met andere scholen en stichtingen 

hebben we een inval&vervangingspoule 

2. binnen de scholen zelf is in kaart gebracht 

welke parttimers en gediplomeerde ouders 

zouden kunnen invallen.  

We doen ons best om te voorkomen dat kinderen 

niet naar school kunnen. Dat zou vervelend zijn 

voor u, voor de kinderen die graag naar school 

gaan en voor ons, omdat we graag met kinderen 

werken. Toch is er geen andere oplossing als er 

geen vervanging is voor de zieke leerkracht. Ook 

het verdelen van de leerlingen over andere 

groepen is geen oplossing. Dit levert namelijk 

teveel onrust op binnen de gehele school. 

Kortom: als er geen vervanging is voor een zieke 

leerkracht, communiceren we dat als volgt:  

1. Zodra we weten dat vervanging niet mogelijk is 

sturen we een Parro bericht rond. Liefst een dag 

van te voren.  

2. En anders wordt via Parro tussen 07.30 uur en 

07.45 uur ’s ochtends een bericht rondgestuurd.  

3. Daarna worden de ouders die het Parro bericht 

nog niet gelezen hebben (wij kunnen dat aan onze 

kant van Parro zien) gebeld. Deze 

telefoongesprekken zullen maar kort zijn, omdat 

we iedereen zo snel mogelijk willen informeren.  

 

We hopen dat het niet zo ver hoeft te komen.  

 

The Glass Room: een kijkje in je online leven 

Op 29 en 30 september gaan de groepen 7&8 naar 

Leeuwarden naar The Glass Room. Hieronder een 

korte uitleg. 

 

Van 19 augustus tot en met 24 oktober 2021 voor 

het eerst te zien in Nederland: The Glass Room. Een 

unieke en internationale tentoonstelling met werken 

van kunstenaars over data en privacy. The Glass 

Room onderzoekt de reis van jouw persoonlijke 

gegevens op het internet: hoeveel (persoonlijke) 

data worden er verzameld en wat gebeurt daarmee? 

Wie verzamelt dit eigenlijk? En hoe beoordeel je 

nepnieuws? Kom langs en neem een kijkje in je 

online leven! 

 

Bron: https://www.dbieb.nl/te-

doen/theglassroom.html 
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