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Agenda
5 okt
6 okt
13 okt
16-24 okt
26 okt

Dag van de Leraar
Opening Kinderboekenweek
Boekenbeurs
Herfstvakantie
Openbare Ouderraad-vergadering

Nieuwe Leerlingenraad
Op Prinsjesdag kiezen de leerlingen van de
groepen 5 t/m 8 traditioneel een nieuwe
leerlingenraad. En er is weer volop campagne
gevoerd. De nieuw gekozen raadsleden hebben
een ambitieus programma: meer groen in de
school, zachte kussentjes op de stoelen (!), een
Kindermuseum, lees-fiets en nog meer. Elk jaar
kan de Leerlingenraad E 1000,- besteden aan
projecten die de leerlingen belangrijk vinden.

Vervolg op ziektevervanging
In de vorige Tillegraaf is geschreven over de
vervangingsproblematiek in het basisonderwijs.
Het leerkrachten tekort is groot. Helaas zijn de
afgelopen twee weken meerdere groepen thuis
gebleven. Zowel quarantaine en ziekte van
leerkrachten zijn oorzaak hiervan. De afgelopen
week is er binnen team en met de MR ook
gesprek geweest wat we doen als er voor
meerdere dagen geen vervanging te vinden is.

Blijft dan deze klas al die dagen thuis? Zelfs met
afstandsonderwijs vinden we dit een uiterst
onwenselijke situatie. Leren en ontwikkelen doe
je met elkaar, en niet in je eentje thuis. Niet alle
kinderen kunnen alleen thuis zijn. Daarom
wisselen thuisblijvende groepen elkaar af. We
hopen kinderen daarom eerder op school te
hebben. En u thuis ook te ontzien. Zie het
voorbeeld in het groene kader hieronder.
Dag Thuis
Actie
1
Groep A
*Wordt ’s ochtends
gebeld
2
Groep A
*Groep B krijgt extra
instructie en neemt
materiaal mee naar huis
*Ouders wordt z.s.m.
op de hoogte gesteld
3
*Groep A op
school
*Groep B thuis
4
Groep B thuis
*Groep C krijgt extra
instructie en neemt
materiaal mee naar huis
*Ouders wordt z.s.m.
op de hoogte gesteld
5
*Groep B op
school
*Groep C thuis
Uit het schema blijkt dat we u zo vroeg mogelijk
proberen te informeren. We horen inmiddels van
leerlingen en ouders dat er ook onderling opvangafspraken gemaakt worden. Dank voor het
meedenken.
Geen situatie is hetzelfde. Telkens weer proberen
we met elkaar de beste oplossing te vinden.

Nieuwsbrief obs ’t Partoer

Coronamaatregelen
Hebt u al een DigiD voor uw kind(eren)
aangemaakt? Hierdoor bent u sneller op de
hoogte van een testuitslag. Een DigiD-aanvragen
voor uw kind(eren) doet u hier:
https://www.digid.nl/digid-aanvragen-activeren/
De afgelopen dagen stijgt het aantal kinderen dat
of besmet is of in quarantaine moet. Voor al deze
kinderen proberen we het onderwijs zo goed als
we kunnen voort te zetten. Sommigen doen dat
door in te loggen via de webcam. Dit is per groep
en per situatie afhankelijk. We hebben ook
regelmatig invallers voor de groep. Zij zijn niet
vertrouwd met onze manier van
afstandsonderwijs.
Boekenweek: wat wil je later worden?
Wie wilde er als
kind nu geen
brandweer
worden?
De groepen
instroom, 1 & 2
waren dat
vandaag.
Allemaal
mochten ze
even met juf of
meester de
brand blussen.
Gordijnen
De gordijnen in de Leerstraat moeten echt
vervangen worden. Ze zijn groezelig en verkleurd.
Wie kan ons helpen met het uitzoeken van
nieuwe gordijnen en ook met het klaarmaken van
de gordijnen???
Dag van de Leraar
Morgen, 5 oktober, is het een feestdag. We vieren
dan dat we het mooiste beroep van de wereld
hebben. Zonder overdrijving!!
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Uitnodiging Ouderraad
De Ouderraad nodigt alle ouders en verzorgers
van harte uit voor de openbare vergadering op 26
oktober om 20:00 uur op school. In de bijlage
treffen jullie de agenda voor de vergadering aan.
Wil je de vergadering bijwonen? Dan vragen we je
vanwege de coronamaatregelen vóór vrijdag 22
oktober aan te melden. Dit kun je doen via het
mailadres: orpartoer@gmail.com
Opbrengst actie Jorrit en Andre voor Camping
Polemonium
In Tillegraaf hebben Jorrit en Andre gevraagd om
statiegeldflessen. Zij wilden de camping speciaal
bedoeld voor minima ondersteunen. Via de
Tillegraaf willen ze iedereen bedanken die heeft
meegeholpen.

Bijlage:
• Glinstra State: meiden werk en
dierenspeurtocht
• Verslag OR & Agenda OR 26 oktober
• Vacature MR Partoer

GIRLS
ONLY
We starten
27 oktober met de meiden club voor 10
weken. We gaan samen leuke activiteiten
uitvoeren terwijl we ook onderwerpen
bespreken over liefde, social media,
onzekerheden en de middelbare school.

WAAR & WANNEER?
IEDERE
14:30

TOT

16:00

WOENSDAG
BIJ

MIDDAG

GLINSTRA

STATE.

10,- voor 10 weken speciaal voor meiden uit groep 8.

opgave is tot 24 oktober.

Meer info?
0511- 469060
www.glinstrastate.nl

Wat:

Agenda Ouderraad
Margaretha Soepboer (MS);
Elisabeth Vogelzang-Van der Leest (EV);
Kim Borgman (KB);
Stephan de Groot (SdG);
Brechtje Haarsma (BH);
Debbie Post (DP);
Danaïa Tuinenga (DT);
Anna Dam (AD);
Janke de Haan (JdH);
Alex Jongedijk (AJ).

Wie:

Afwezig:
Tytsje Schievink (TS);
Danaia Tuinenga (DT);
Kim Borgman (KB).
Wanneer:

Dinsdag 7 september 2021, 20:00 uur

Waar:

obs ‘t Partoer

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen ’t Partoer
Er zijn geen mededelingen.
4. Mededelingen en ingekomen stukken
Ter informatie zijn de afspraken die SdG en AD namens de OR met de directeur maakten over
ouderbijdrage, schoolreisjes, kamp groep 8, musical & afscheid groep 8 en bbq/slotactiviteit
groep 8 met de OR gedeeld 1. BH vraag wat de richtprijs is voor het kamp van groep 8. AD
legt uit dat dit 70 euro per kind is uitgaande van 2 overnachtingen. De richtlijnen staan los
van de afspraken en zijn gecommuniceerd in een mail naar de directeur. DP neemt deze
richtlijn mee naar de leerkrachten voor groep 8.
5. Ontwikkelingen inrichting schoolplein
DP licht toe dat er een werkgroep is waarin onderbouwleerkachten van ‘t Partoer en de Arke
zitten. Ook de leerlingenraad en de denktank worden er bij betrokken. Het is de bedoeling
dat deze werkgroep dit jaar een plan ontwikkelt samen met een professioneel bedrijf. Het
idee is een gezamenlijk kleuterplein van Arke/Partoer, dit gaat dan om speeltoestellen, groen
en speelbulten. Nu ligt de focus op dit onderdeel van het schoolplein, daarna is onderdeel
middenbouw aan de beurt en daarna het onderdeel voor de bovenbouw.
Er wordt nu geld gevraagd uit het NPO om de motorische achterstand in deze groepen in te
halen. Afgesproken wordt dat de OR het beschikbare budget voor deze ontwikkeling
reserveert maar dat er vanuit wordt gegaan dat de werkgroep zoveel mogelijk richt op het

maken van een plan dat past binnen de gevraagde NPO-gelden.
6. Kinderboekenweek
Op 13 oktober sluit ‘t Partoer de Kinderboekenweek af met een boekenbeurs op school. Van
14.00 uur tot 15.15 uur. De kinderen hebben in hun eigen lokaal een kraampje waar ze
boeken mogen ruilen en verkopen. Alle boeken kosten 50 cent. Wat ze verdienen mogen ze
houden. Afgesproken wordt dat EV ranja en koffie/thee met cake klaar zet voor de verkoop
(met hulp van bovenbouwleerlingen). Mogelijk kan JdH ook helpen, dit weet ze begin
oktober. Mocht dat niet lukken is AD beschikbaar om een deel van de tijd te helpen.
De opbrengst van deze boekenbeurs zal gebruikt worden voor boeken of een leuk
abonnement voor school. DP zoekt nog uit of de boekenbeurs alleen voor de kinderen of ook
voor de ouders is.
7. Ouderbijdrage 2021-2022 en begroting 2021-2022
SdG licht aan de hand van het financiële jaarverslag 2020-2021 het positieve resultaat toe.
Dit komt doordat er meer inkomsten zijn ontvangen dan uitgaven gedaan. De COA-gelden
zijn ontvangen en er was een hogere opbrengst voor oudpapier vanwege de gestegen
papierprijs. Afgelopen jaar heeft de OR de ouderbijdrage op nul gezet omdat er al een aantal
jaren sprake was van een overschot.
Vervolgens licht SdG de concept-begroting 2021-2022 toe. Omdat er nog steeds sprake is van
een overschot is de OR van mening dat over schooljaar 2021-2022 de ouderbijdrage opnieuw
op nul kan worden gezet.
Afgesproken wordt dat tijdens de openbare OR op 26 oktober wordt voorgesteld de
concept-begroting 2021-2022 zoals besproken vast te stellen en de ouderbijdrage op nul te
zetten. Een duidelijke uitleg over die keuze is dan wel van belang.
8. Baard/snor Sint
MS legt uit dat één van de leden van de Sinterklaascommissie met de Sint naar Koopal gaat
om de baard aan te laten meten. De richtlijn hiervoor is opgenomen in de concept-begroting
2021-2022.
9. Sinterklaas 2021
MS zat met KB namens de OR in de Sinterklaascommissie. TS neemt dat over. Er wordt
afgesproken dat het nieuwe aanstaande OR-lid ook alvast zal worden benaderd met de vraag
of zij hier bij aan wil schuiven. AD zal bij haar polsen en haar in contact brengen met TS. MS
geeft TS haar overdrachtsdossier.
DP gaat nadenken en informeren in het team of er nog betrokken ouders zijn die kunnen
worden benaderd voor aanvulling van de OR. Er is nog ruimte voor één ouder in de OR.
10. Kerst 2021
EV en JdH vertellen dat de Kerstcommissie nog niet bij elkaar is geweest. Het is weer
afwachten of er überhaupt iets kan worden georganiseerd.
DP laat via de app nog weten wie vanuit het team aanschuiven bij de Kerst- en
Sinterklaascommisssie.

11. Lief en leed
Afgesproken wordt dat JdH een bloemetje stuurt naar een personeelslid dat wordt
geopereerd. DB gaat navragen of de OR hiervoor het adres kan krijgen.
12. Communicatie
Voor de openbare OR zal AD het jaarverslag maken en een aankondiging hiervan schrijven
voor in de Tillegraaf. Verder heeft in de laatste Tillegraaf een bericht gestaan over de extra
bijdrage van OPA, Oudpapier.
13. Rondvraag
- SdG zoekt nog een ouder voor de kascommissie voor controle van het financiële jaarverslag
2020-2021. Iedereen zal hierover nadenken, JdH weet misschien iemand en zal dit aan SdG
doorgeven.
- SdG vraagt waarom de omgekeerde oudergesprekken alleen maar overdag plaats kunnen
vinden. DP vraagt zich af of dit een vraag voor dit overleg is en geeft aan op de vraag terug te
komen. AD oppert of het wellicht een oplossing is als deze gesprekken voortaan eerder
worden aangekondigd.
14. Sluiting

Wat: Agenda openbare vergadering van de Ouderraad
Wanneer: Woensdag 26 oktober 2021, 20:00 uur
Waar: ‘t Partoer

1. Opening
2. Mededelingen
3. Jaarverslag
Toelichting: de OR legt uit welke activiteiten het afgelopen jaar zijn ondernomen.
4. Financieel overzicht en vaststellen begroting
Toelichting: de OR legt uit op welke wijze het geld afgelopen jaar is besteed en wat het
voorgenomen bestedingspatroon is voor 2021-2022.
5. Kascommissie
Toelichting: de kascommissie oefent controle uit over het financieel overzicht. De
kascommissie zal hier (schriftelijk) verslag over uitbrengen.
6. Vaststellen jaarlijkse ouderbijdrage
Toelichting: de ouderbijdrage vormt een belangrijke inkomstenbron voor de Ouderraad.
Jaarlijks wordt de bijdrage tijdens deze vergadering vastgesteld.
7. Samenstelling ouderraad
Toelichting: de samenstelling van de OR zal wijzigen. Dat wordt bij dit agendapunt
behandeld.
8. Mededelingen van 't Partoer
Toelichting: vanuit 't Partoer zullen hier mededelingen worden gedaan.
9. Rondvraag
Toelichting: alle vragen die niet pasten bij een eerder agendapunt kunnen hier worden
gesteld.
10. Sluiting

Lauermanstraat 21a
9251 AX Burgum
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partoer@opo-furore.nl

Burgum, 4 oktober 2021
Verkiezing MR-lid oudergeleding OBS ‘t Partoer
Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van ’t Partoer,
Onze school heeft een Medezeggenschapsraad (MR), die meepraat en ook mee besluit over een
aantal voor de school heel belangrijke zaken. Zo wordt er bijvoorbeeld meegedacht over het
schoolplan, het financiële beleid van de school, de groepsindeling en de verdeling van de
leerkrachten over de groepen, de invoering van nieuwe lesmethoden en andere toekomstplannen
van en over de school. Er wordt o.a. meebeslist over het (meer)jarenplan, het urenrooster en de
begroting.
De MR van OBS ‘t Partoer heeft 6 leden, 3 ouders en 3 leerkrachten. Elk van die leden zit drie jaar in
de MR. De directeur is adviseur van de MR. Normaal gesproken treedt elk jaar één van de ouders en
één van de leerkrachten af.
In de oudergeleding van de MR zitten:
• Hendrik van der Laan
• Yfke de Jong (verlaat de MR)
• Doetie Wouda
De personeelsgeleding van de MR bestaat uit:
• Peter Annema
• Thea van der Werf
• Janco Slingerland
Yfke de Jong heeft vorige week aangegeven privé, haar werk, studie en MR niet langer te kunnen
combineren. Ze legt haar lidmaatschap van de MR neer. Erg jammer, want haar inbreng en kritisch
meedenken wordt zeer op prijs gesteld. We zoeken dus een nieuwe MR-lid! Welke ouder vindt het
belangrijk om mee te praten en mee te denken over schoolzaken en wil een verschil maken voor de
school? De MR vergadert ongeveer 5/6x per schooljaar, op een avond van 19.30-21.30 uur.
Mét koffie en thee, interessante onderwerpen en inspirerende mede-MR-leden.
Misschien heeft u eerst vragen voordat u zich kandidaat stelt, vraag gerust! U kunt uw vraag stellen
via de mail of een van de MR-leden aanspreken.
U kunt zich kandidaat stellen door te mailen naar de MR : mr.partoer@opo-furore.nl
U kunt zich opgeven tot en met dinsdag 26 oktober.
Als er meerdere kandidaten zijn dan volgt er een anonieme stemming.
Hartelijke groet,
de MR Partoer

