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De Tillegraaf 

Agenda 

3 november OR 

9 november Studiedag, alle leerlingen 

hebben vrij.  

19 november 19.30-21.30, MR 
 

Corona 

Tot nu toe is Team Partoer zijn we gevrijwaard 

gebleven. Op een enkele testdag na. En dat willen 

we graag zo houden. Want ondanks het feit dat 

we regelmatig oefenen met afstandsonderwijs, 

toch kan niets op tegen een gewone dag op 

school. We merken ook dat ouders onderling zo 

goed en kwaad als het kan de 1,5 meter buiten 

het plein in acht nemen. Heel fijn dat u zo met 

elkaar rekening houdt.  

Wel missen we, en u ongetwijfeld ook, de korte 

gesprekjes tussen ouder en leerkracht. Het 

spontane is er af. Dat is een iets waar we 

doorheen moeten bijten. Via Parro kunt u altijd 

een afspraak maken met de leerkracht. 

Telefonisch of via Teams/Google Meet zijn er een 

hoop mogelijkheden. En anders na schooltijd op 

het schoolplein. Neem a.u.b. contact op als er iets 

is. Corona of niet, het is altijd van belang dat we 

veel met elkaar communiceren. Ook als het 

technisch dan wat ingewikkelder is.  

 

Voetbaldoeltjes 

Eindelijk staan ze er dan. Vanmorgen heeft de 

gemeente twee gloednieuwe doelen op het 

speelveld geplaatst. De Leerlingenraad van ’t 

Partoer en de Leerlingen Denktank van de Arke 

hebben zich afgelopen jaar gericht op de 

inrichting van het speelveld. Dit hebben ze samen 

gedaan onder leiding van de Ouderraad van ’t 

Partoer. De plannen van de leerlingen waren 

prachtig, maar helaas voor de gemeente en 

scholen financieel onhaalbaar. Denktank en 

Leerlingenraad komen snel bijeen om nog een 

mooie gezamenlijke opening te bedenken. En dan 

hopen we maar dat het snel weer goed droog 

weer wordt en de leerlingen van beide scholen 

samen op het veld kunnen voetballen.  
 

Ouderbijdrage schooljaar 2020-2021: 

Op 21 oktober 2020 is de algemene ouderavond 

van de Ouderraad geweest (zie bijlage). Hier zijn 

de resultaten van het vorige schooljaar en de 

begroting van het nieuwe schooljaar getoond. 

Door de onzekere coronatijden, die zowel vorig 

jaar als dit jaar nog aan de orde zijn, is er geld 

over en weten wij niet wat er nog uitgegeven gaat 

worden. Er is daarom voorgesteld en besloten om 

voor het schooljaar 2020-2021 de ouderbijdrage 

op €0,00 vast te stellen. Er hoeft voor dit 

schooljaar dus geen ouderbijdrage betaald te 

worden. Het jaarlijkse verzoek in januari om dit te 

voldoen zal dit jaar dus niet komen. 
 

Privacy-voorkeuren 

Heb u uw privacy-voorkeuren in Parnassys al 

aangegeven. We verzoeken u dit toch te doen. 

Indien u niets invult mogen wij er namelijk vanuit 

gaan dat u toestemming geeft.  

Hoe doet u dit? Deze en meer vragen worden 

beantwoord als u hier klikt. Ga anders naar Parro 

– instellingen. 

mailto:partoer@opo-furore.nl
http://www.obspartoer.nl/
https://support.parro.com/hc/nl/articles/360005441071-Parro-in-actie-Privacy-voorkeuren-registeren-door-ouders
https://support.parro.com/hc/nl/articles/360005441071-Parro-in-actie-Privacy-voorkeuren-registeren-door-ouders
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Studiedag 9 november 

Binnen het team hebben we het er uiteraard over 

gehad: gaat het door of niet. Uiteindelijk gaan we 

wel door met deze studiedag. We krijgen het in 

ons grote gebouw veilig.  

Waarom deze studiedag? In ons 

meerjarenbeleidsplan concentreren, bijna, al onze 

voornemens zich rond 3 domeinen: Gesprek & 

Verbetering, Kennis & Onderzoek en 

Woordenschat & Expressie. De studiedag van 9 

november is aan dit laatste domein gekoppeld. 

Eigenlijk zou deze studiedag afgelopen maart 

plaatsvinden. Maar ja, toen waren de scholen 

gesloten. De meeste woordenschat-oefeningen 

op school worden op het ‘platte vlak’ gedaan. 

Namelijk in het schrijfschrift of op het 

Chromebook. In onze opinie vergroot je de 

woordenschat hier niet echt mee, laat staan vlot 

toepassen. We koppelen daarom Expressie  

(muziek, drama, dans, verhalen vertellen) aan 

woordenschat. Leerlingen zijn dan zeer actief en 

betrokken bezig met woordenschat. Dit is ook een 

van de redenen dat Het Achterland, de 

toneelschool in Burgum, nu vast 

opgenomen is in ons 

lesprogramma. Gedurende 10 

uur in het schooljaar voor de 

groepen 4/8 in de komende 3 

jaar. Dit komt naast de andere expressievakken.  

De studiedag wordt verzorgt door een drietal 

specialisten op gebied van drama, muziek en 

verhalen. Alle leerkrachten hebben een voorkeur 

aangegeven. Op dit gebied zullen ze ook de 

komende tijd enige coaching krijgen. Hierdoor 

willen we bereiken dat expressie eigenlijk op elk 

moment van de dag ingezet kan worden. Dus niet 

afhankelijk is van de inzet van een vakdocent.  

 

KiVa: 2 november 2020 

Vanaf schooljaar 2016-2017 werken we op ‘t 

Partoer met het KiVa-programma. Wij hebben 

hiervoor gekozen omdat we er voor willen zorgen 

dat onze school een fijne school is voor ieder kind. 

Met KiVa werken wij aan een veilig sociaal klimaat 

op school. KiVa is een programma voor de sociaal-

emotionele ontwikkeling 

van kinderen op de 

basisschool. KiVa richt 

zich op positieve 

groepsvorming en het 

verbeteren van de 

sociale veiligheid. Binnen 

KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel. Het 

motto van KiVa luidt dan ook: 

Samen maken we er  
een fijne school van! 

Zowel in de onder- als in de bovenbouw werken 

we met KiVa vanuit tien thema’s.  

De eerste weken na de zomervakantie, de gouden 

weken, zijn we vooral bezig geweest met de 

groepsvorming. Ondertussen zijn we bezig met 

het KiVa thema 3.  

In de onderbouw staat het groepsgevoel centraal: 

‘Wat is een fijne groep?’ 

Bij de bovenbouw is de nadruk op communicatie: 

‘Wat is communicatie?’ 

 

De afgelopen week is door de kinderen van de 

groepen 3 t/m 8 de KiVa-monitor ingevuld.  

De KiVa-monitor is een digitale vragenlijst die 2x 

per jaar ingevuld wordt. 

De vragen gaan onder meer over welbevinden, 

sociale veiligheid, pesten en (vriendschaps)relaties 

in de klas.  Nadat de leerlingen de vragenlijst 

hebben ingevuld, krijgen wij  een rapport van de 

groepen , inclusief sociogrammen. Met het 

groepsrapport krijgen we een helder beeld van 

hoe onze groepen in elkaar steken, hierop kunnen 

we ons  handelen daarop  aanpassen.   

Met vriendelijke groet,  
Het KiVa-team:  Juf Hiske Hartmans (IB), juf 

Albertha Brands (IB),  meester Jan Jonker en juf 

Fokje de Roos 



 

 

Wat: Verslag openbare vergadering van de 
Ouderraad 

 
 

Wanneer: Woensdag 21 oktober 2020, 20:00 uur 

Aanwezig: 

Margaretha Soepboer (voorzitter OR); 
Elisabeth Vogelzang-Van der Leest (EV);  
Kim Borgman (KB); 
Stephan de Groot (penningmeester OR); 
Brechtje Haarsma (BH); 
Janneke van der Wal (JvdW); 
Patrick Da Costa Gomez (PdCG); 
Anna Dam (secretaris OR); 
Tytsje Schievink (TS); 
Anja Westra (AW); 
Janke de Haan(JdH); 
Danaïa Tuinenga (DT); 
Karel Beke (directeur); 
Gerrit Zandbergen (voorzitter MR); 
Janny Toonstra (lid kascommissie). 

 

 
  

1. Opening  
De voorzitter heeft iedereen welkom bij deze digitale openbare vergadering van de 
ouderraad. 
 

2. Mededelingen   
Er zijn geen mededelingen.  
 

3. Jaarverslag 
De voorzitter licht het jaarverslag mondeling toe. De directeur geeft complimenten over het 
transparante en overzichtelijke jaarverslag. 
 

4. Financieel overzicht en vaststellen begroting 
De penningmeester licht het financieel overzicht toe. Het komt er samengevat op neer dat de 
OR geld heeft overgehouden maar toch sprake is van een verlies vanwege de aanschaf van 
het nieuwe afscheidscadeau voor groep 8 van de komende jaren. Die kosten worden dit jaar 
in één keer betaald terwijl dit voor meerdere jaren geld. Als je die kosten niet mee zou 
rekenen zou er over 2019-2020 euro 1500,- over zijn.  
 
Daarnaast is ook sprake van een overschot op de schoolreisjes. Dit komt met name omdat 
het COA heeft betaald voor dit schooljaar zonder dat de schoolreisjes hebben 
plaatsgevonden. Voor twee schoolreisjes zijn wel kosten gemaakt omdat de aanbetalingen 
niet terug werden gegeven. 
 
Vervolgens wordt de begroting 2020-2021 door de penningmeester toegelicht. Vanwege het 



 

overschot en het onzekere einde van vorig jaar is het voorstel dit jaar geen ouderbijdrage te 
innen. Er is genoeg geld over van vorig jaar. Daarnaast is het ook nog maar zeer de vraag wat 
er dit jaar allemaal wel/niet kan doorgaan. 
 
De directeur informeert naar de hoogte van de post ouderbijdrage in de begroting 
2020-2021 als deze niet wordt geïnd. De penningmeester legt uit dat dit gaat om de reserves 
die over de afgelopen jaren zijn opgebouwd. Daarnaast geeft de directeur aan dat in de 
begroting 2020-2021 aan de kant van de inkomsten nog de bijdrage van het COA kan worden 
opgenomen voor de AZC-leerlingen. Dit zal de penningmeester nog toevoegen aan de 
begroting. Tenslotte geeft de directeur aan de OR mee dat de verwachting is voor het 
schooljaar 2021-2022 er een drastische daling komt in het leerlingenaantal. Hier zal de OR 
rekening mee moeten houden. Dat zal met name gevolgen hebben voor de inkomsten. In de 
uitgaven zal dit ook enigszins merkbaar zijn, echter de prijzen blijven ook stijgen. Ze zijn dus 
niet tegen elkaar op te heffen. 
 

5. Kascommissie 
Namens de kascommissie licht Janny Toonstra toe dat de boekhouding er netjes en op orde 
uit zag. Voor de rest wordt verwezen naar de ondertekende verklaring van de volledige 
kascommissie (Janny Toonstra en Bart Kempenaar). Het advies van de kascommissie wordt 
overgenomen, aan het bestuur van de OR wordt décharge verleend. 
 

6. Vaststellen jaarlijkse ouderbijdrage 
Conform het voorstel wordt de ouderbijdrage op nul vastgesteld voor het schooljaar 
2020-2021. Dit zal worden gecommuniceerd in dit verslag en via een korte tekstbijdrage in de 
Tillegraaf. Dat zal de penningmeester aanleveren. 
 

7. Samenstelling ouderraad 
De volgende wijzigingen doen zich voor vanuit ‘t Partoer: Janneke van der Wal stopt en 
wordt vervangen door Neeltje Schat. Patrick Da Costa Gomez stopt met de tijdelijke 
vervanging van Danaïa Tuinenga omdat zij weer terug is van verlof. Janneke en Patrick 
worden door de voorzitter bedankt voor hun inzet.  
 
Volgend jaar zullen er ook veel wijzigingen in de oudergeleding van de OR plaatsvinden, de 
OR besteed hier al aandacht aan. 
 

8. Mededelingen van 't Partoer 
De directeur doet de volgende mededelingen: 
- Het is bijzonder dat er binnen het team of bij kinderen nog geen sprake is geweest van 
corona. Er zijn nu twee ouders die het hebben (gehad) en die hun kinderen om die reden ook 
thuis (hebben ge)houden. Desondanks is de afgelopen weken wel geoefend met het 
afstandsonderwijs. Dat moet je blijven oefenen om daar ervaring mee te houden. 
- Morgen is er overleg met Singelland of hun gebouw weer open is voor de kerstviering. 
- Het 25 jarige jubileum vieren staat voor dit jaar wel weer op de agenda, maar het is de 
vraag natuurlijk of en hoe dat door kan gaan. De ideeën liggen er nog steeds en hebben ook 
nog steeds waarde. Dus de draaiboeken kunnen zo uit de kast worden gehaald. 
- Het is de bedoeling om dit schooljaar in februari al helder te hebben hoe en wat we met de 
schoolreisjes kunnen doen. Uiteraard zal dit in overleg met het team en de OR plaatsvinden.  
- De MR heeft gezegd dat je dit jaar niet veel ouders bij de Sinterklaas-intocht moet hebben. 
Ook heeft de MR gezegd dat zwarte piet niet meer kan, er kan beter gekozen worden voor 
het volgen van het Sinterklaasjournaal. Het bestuur van Adenium en het bestuur van het 
PCBO heeft dat besluit ook genomen. Ook voor het kerstfeest geldt dat dit veilig moet 
plaatsvinden. 



 

 
 
Daarnaast licht Patrick Da Costa Gomez nog de afsluiting van groep 8 toe. Afgelopen jaar was 
een bijzonder jaar voor groep 8. Er is geprobeerd een zo goed mogelijk afscheid te regelen 
voor groep 8, ondanks de omstandigheden is dit wel gelukt. Het kamp kon helaas niet in 
Earnewâld doorgaan vanwege de coronamaatregelen, maar in plaats daarvan hebben de 
kinderen wel 2 mooie sportieve dagen gehad. De samenwerking met het bedrijf uit 
Earnewâld is goed bevallen dus de bedoeling is om dat volgend jaar weer zo op te pakken 
(kamperen + activiteiten). 
 

9. Rondvraag  
Janneke van der Wal bedankt iedereen voor de samenwerking. De directeur bedankt de OR 
voor alle inzet. 
 

10. Sluiting  
De vergadering wordt om 20:45 uur gesloten. 

 

  

 


