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De Tillegraaf 

Agenda 

23 nov Studiedag, alle leerlingen vrij 

3 dec Sinterklaas op ’t Partoer. Vanaf 

12.00 uur: ALLE LEERLINGEN VRIJ 

7 dec Afsluiting Koperproject in de Ikker 

8 dec Ouderraad 

24 dec Vanaf 12.00 uur, alle leerlingen vrij 
 

Coronamaatregelen 

• Voor vragen en bij twijfel: bel de GGD! 

• De GGD heeft een belangrijk onderdeel van 

haar beleid gewijzigd: bij een positieve zelftest 

van een van de gezinsleden, blijf dan thuis en 

vraag voor dit gezinslid een PCR test aan. De 

rest van het gezin gaat alvast in quarantaine. 

’t Partoer neemt dit advies over. Meldt dit via 

Parro bij de leerkracht dan kunnen wij 

lesmateriaal klaarmaken. Klik hier voor 

wijziging GGD. 

• Het aantal besmettingen in Nederland onder 

kinderen in de basisschoolleeftijd stijgt met de 

dag. En elk besmet kind betekent dat het hele 

gezin in quarantaine moet gaan en u niet naar 

uw werk kan of andere kinderen niet naar 

school. De impact is dan heel erg groot. Op 

school nemen we veel maatregelen om 

overdragen van besmetting te voorkomen. En 

tegelijkertijd ook gewoon les te kunnen 

geven. We hebben daarover vorige week een 

Corona Tillegraaf gestuurd.  

 

Rechten van het Kind 

20 november is de Internationale Dag van de 

Rechten van het Kind. Daar willen op ’t Partoer 

graag aandacht aan geven. Enerzijds omdat we 

leerlingen hebben die hun 

eigen land ontvlucht zijn. 

Anderzijds omdat we dit als 

een van de fundamenten 

zien onder het openbaar 

onderwijs: alle kinderen zijn 

gelijk en hebben gelijke rechten. Op 30 november 

zullen de groepen 7 en 8 een les hebben over de 

Rechten van het Kind.  

 

Weeralarm 

Afgelopen schooljaar zijn we op twee vervelende 

momenten overvallen door weercode rood. 

Hierdoor was onze Holding Adenium genoodzaakt 

om alle scholen dicht te houden. Er kwam toen 

van meerdere kanten de vraag waar dit op 

gebaseerd was. Binnen onze Holding is hiervoor 

een afwegingsschema gemaakt. Dat sturen we 

met deze Tillegraaf mee en staat ook op onze 

schoolsite:  

https://www.obspartoer.nl/documenten 

 

Juf Jannie langer afwezig 

Juf Jannie doet iedereen een de hartelijke 

groeten. Al langere tijd is zij door ziekte afwezig 

Haar terugkeer verloopt echter trager dan Jannie 

en wij hoopten. Eerder dachten we dat ze rond de 

Herfstvakantie weer aan het werk kon. Dat is 

helaas niet zo. Goed genezen is belangrijker dan 

snel terug keren. Meester Rax mag zolang juf 

Jannie nog afwezig is op school blijven vervangen. 

Daar zijn wij heel erg blij om. 

 

Sinterklaas 

Gelukkig mag Sinterklaas ook dit jaar weer op ’t 

Partoer komen. Hij komt ’s morgens vroeg op 

school. We zijn met Sinterklaas en de Hoofdpiet in 

overleg hoe dat op de meest veilige manier kan.  

 

Workshop over veilige leefomgeving op ‘t Partoer 

Speciaal voor groep 7/8 op dinsdag 16 november 

Van 15 tot en met 19 november was het de 

landelijke Week tegen de Kindermishandeling. Dit 

jaar heeft deze week het thema ‘… Dichterbij dan 

je denkt’. Op ’t Partoer besteden we daar 

mailto:partoer@opo-furore.nl
http://www.obspartoer.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus/gebruik-en-resultaat-corona-zelftest#:~:text=Resultaat%20zelftest%20positief,weer%20naar%20buiten.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus/gebruik-en-resultaat-corona-zelftest#:~:text=Resultaat%20zelftest%20positief,weer%20naar%20buiten.
https://www.obspartoer.nl/documenten
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aandacht aan. Medewerkers van Kearn Welzijn, 

de gemeente Tytsjerksteradiel en Kaihatsu  

Met deze workshop onderstrepen we het recht 

van kinderen op een veilige leefomgeving. De 

workshop bestaat uit verschillende onderdelen. 

De kinderen gaan in groepjes aan de slag met 

typische weerbaarheidsoefeningen. En ze gaan 

creatief aan de slag met het thema veilige 

leefomgeving. De weerbaarheidsoefeningen gaan 

bijvoorbeeld over stevig staan en het aangeven 

van grenzen. Het zijn speelse oefeningen, waar 

wel altijd een waardevolle les uit te leren valt. 

Veiligheid staat uiteraard voorop. De 

weerbaarheidsoefeningen worden verzorgd door 

een ervaren trainer van Kaihatsu Weerbaarheid. 

Kearn Welzijn verzorgt de creatieve onderdelen 

van de workshop. Met tekenen en schilderen 

maken we het onderwerp ‘veilige leefomgeving’ 

op een laagdrempelige manier bespreekbaar. 

 

Glinstra State 
Door de stijgende coronacijfers, en in overleg met 
de scholen, heeft de Glinstra State besloten de 
kinderactiviteiten niet door te laten gaan voor de 
komende 2 weken. Zij willen voorkomen dat een 
besmette leerling van de ene school leerlingen 
van een andere school aansteekt.  
 

Voorstelling: Harro van Lien, ‘Flatkat’ 

Het is de tijd van cadeautjes dit jaar. De kinderen 

van groep 3-4 kregen dit jaar een extra cadeautje. 

Niet in de schoen, maar in de Pleats. Door Dbieb 

en de Culturele commissie de Pleats werden zij 

voor een voorstelling uitgenodigd! I.v.m. de 

huidige maatregelen durfden zij het niet aan om 

de voorstelling voor kinderen van verschillende 

scholen te spelen. Daarom voor onze kinderen; als 

verrassend cadeautje. Dat stellen wij wel heel erg 

op prijs. 

 

En corona dan?? We hebben dit uiteraard 

besproken met de organisatoren.  

• We zijn daar als enigen. Er zijn op dat moment 

geen andere scholen of kinderen.  

• We beperken het tot minder dan 75 kinderen 

en volwassenen. 

• De groepen zitten op afstand van elkaar, op 

hun eigen ‘eilandje’.   

Formeel hoeven we, op moment van schrijven, 

aan geen van deze voorwaarden te voldoen. We 

doen het toch omdat we het veilig willen houden 

en kinderen ook culturele vorming mee willen 

geven in deze tijd van cultuur-armoede.  

 

Timo woont op de derde verdieping. Naast hem 

woont Monnamoer, de kat van de buren. 

Monnamoer is de beste vriend van Timo. Op een 

dag gaat de bel bij de buren. Mevrouw Milèn van 

de dierenopvang komt Monnamoer ophalen om te 

genezen van een onduidelijke ziekte. Op zijn eigen 

balkon hoort Timo een telefoongesprek wat hij 

nooit had mogen horen. 

Vanaf dat moment vecht Timo voor het leven van 

zijn vriend. Niemand gelooft 

hem.... niemand niet. Als 

Timo de hoop bijna opgeeft 

komt er hulp uit 

onverwachte hoek. Een 

idiote rit door de stad volgt. 

Via het stadhuisplein, de 

ketchupfabriek en het 

voetbalstadion, en de tijd 

tikt langzaam weg… 

FLATKAT is een vertelvoorstelling. Vanuit een 

vervelende gebeurtenis in het verleden ontrolt een 

spannend ontroerend en hilarisch verhaal. Harro 

van Lien speelt FLATKAT met een vrachtwagentje 

vol personages. FLATKAT is een voorstelling over 

vallen en weer opstaan. Over vriendschap en 

vertrouwen op jezelf. Over een jongen die het niet 

pikt. 

 

Bijlages 

• Weeralarm 

• MR notulen 



 
Dit borgingsdocument is bedoeld om helderheid te geven in de opeenvolgende stadia van 

weerwaarschuwingen. De adviezen van KNMI en Rijkswaterstaat worden overgenomen. Dit 

borgingsdocument wordt jaarlijks gecommuniceerd met ouders in de eerste Tillegraaf na de 2de MR-

bijeenkomst. 

 

KNMI: Code groen: geen bijzonderheden.  

Het verwachte weertype geeft geen aanleiding voor het uitgeven van een waarschuwing 

Besluit Adenium: Alle scholen en SB zijn open. 

 

KNMI: Code geel: wees alert.  

Er is mogelijk kans op gevaarlijk weer. Dit zijn weersituaties die in Nederland vaak voorkomen 

waarbij het raadzaam is op te letten, met name als men onderweg is. Code geel kan 48 uur voordat 

het weerfenomeen optreedt, worden uitgegeven. De zekerheid is minstens 60 procent.  

Besluit Adenium: Alle scholen en SB zijn open. 

Communicatie 

niet noodzakelijk 

Acties Partoer 

niet noodzakelijk 

 

KNMI: Code oranje: wees voorbereid.  

Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, 

letsel of veel overlast. Dit kan heel lokaal zijn. Code oranje kan 24 uur van tevoren worden afgegeven 

als de kans op extreem weer 60 procent of meer is.  

Besluit Adenium: Alle scholen en SB zijn open tenzij de lokale situatie gevaarlijk is. Dit ter beoordeling 

van de directie van de school.  

Communicatie 

• Directie Partoer overlegt indien nodig met CvB, directies T-diel, Arke en Reinboge.  

• MR eventueel consulteren. 

Acties Partoer 

Lichte voorbereidingen voor eventueel Chromebook of ander werk mee naar huis.  

 

 

 

 

Borgingsdocument 

 

Weeralarm 
 

 



KNMI: Code rood (weeralarm): onderneem actie 

Dit is een weeralarm waarbij extreem weer een grote impact op de samenleving heeft. De 

weersituatie kan voor zoveel schade, letsel en overlast zorgen dat het maatschappij-ontwrichtend 

kan zijn. Dit kan heel lokaal zijn. Code rood wordt op zijn vroegst 12 uur uitgegeven voordat het 

weerfenomeen zich voordoet.  Code rood kan ook uitgegeven worden als er een kleine kans is op een 

extreme weersituatie, maar de veiligheidsrisico’s groot zijn.  

Besluit Adenium: Alle scholen en SB zijn dicht als voor het gebied code rood geldt.  

 

Wie besluit:  

College van Bestuur Adenium.  

Communicatie:  

• Bij voorkeur avond tevoren tussen 20.00 en 21.00 uur of eerder indien mogelijk 

• Indien ’s ochtends besloten moet worden neemt directie contact op met personeel/ouders om 

de lokale situatie te schetsen. Daarna besluit en communicatie.  

• Directie verstuurt rond 07.00 uur Parro en Parnassys-mail naar alle ouders. Rond 07.30 uur 

check via Parro of iedereen het bericht ook gelezen heeft. De niet-lezers worden gebeld door 

de leerkracht.  

• Indien code rood lang aan houdt (zie ijzel in januari 2016) wordt er elke dag op het eind van de 

middag met ouders en verzorgers gecommuniceerd. 

• Indien code rood voorbij is worden ouders toch ingelicht dat school de volgende dag weer 

begint.  

• Indien code rood in de loop van de ochtend verandert in oranje is het aan de schooldirecteur 

in overleg met de omringende scholen om te kijken of de school die dag toch nog open kan.  

• Indien overdag oranje verandert in rood overleggen de schooldirecties met CvB en 

omringende scholen over de te nemen acties.  

Acties school in het kader van afstandsonderwijs 

De leerkracht geeft via Parro door wat er eventueel wel digitaal gedaan kan worden. Waarbij 

rekening moet worden gehouden dat veel ouders ook thuis zitten te werken en er wellicht ook 

meerdere kinderen thuis zijn. Niet iedereen heeft dus de beschikking over een device. Hierdoor 

kan er ook geen instructie worden gegeven. 

 

 

 

 



 

Wat: Verslag MR 

 
 

Wie:   MR 

Wanneer: 27 september 2021, 19.30 uur. 

Waar: Koffiekamer ‘t Partoer 

 

Hendrik opent de vergadering de eerste vergadering van schooljaar 2021/22 

Afwezig: Peter 

 

a.IKC:  

Kennismakingsgesprek met regio coördinator geweest van Kinderwoud.  

 

b.Ziekte personeel: (langdurig) 

Jannie is geopereerd. Iig 6 weken uitgeschakeld. Rax vervangt  

Jacqueline is ziek thuis iig tot herfstvakantie. Fokje vervangt. 

 

c. Kleuterspeelplein:  

Opknappen kleuterplein vanuit NPO gelden. OB van beide scholen zijn hier mee bezig. Veel overlast 

door hangjeugd. Contact gezocht met de wethouder (Andries Bouwman)  over oplossingen. Het is 

sociale overlast (Yfke) 

 

d. Zaakvakmethode Blink:  

Ontdekkend leren. Voor de kinderen is het helemaal nieuw en dus lastig. Reacties zijn positief.  

 

e. Vervanging bij ziekte:  

Besef binnen de maatschappij dat de nood in het onderwijs hoog is is nu wel bekend. Daarom nu wel 

gekozen om een LIO-er in te zetten bij ziekte.(Leerkracht die niet voor de groep staat vervangt) 

Keuze gemaakt om bij langdurige ziekte de groepen om de beurt naar huis te sturen zal meestal 

een  BB groep zijn. Uiteraard bekijken we het van geval tot geval. (Karel maakt nog een tekst-voorstel 

hierover en mailt dit rond binnen MR ) 

 

f. Corona maatregelen: 

Al gecommuniceerd naar ouders. 

 

g. Gebiedsteam: 

Detachering van Ebel. Half september een evaluatie geweest. Resultaat van de pilot: NPO gelden van 

de gemeente worden gebruikt om op alle scholen SMW in te zetten. 

Wij continueren dit en gebruiken hiervoor ook NPO gelden.  

 

4. Notulen vorige vergadering:  

a. Schoolreisjes voor dit schooljaar geweest. Alleen groep 8 nog kamp. 

b. IEP: Over scores volgt nog overleg met staf-bureau. 

 

5. Ingekomen stukken: 

Werkverdelingsplan: Dit moet volgens CAO besproken worden. En door PMR worden ondertekend. 

MR is akkoord. 

Schooljaarverslag: Karel past de versie aan (spel en type fouten ) 

 

 



 

6.Bespreekpunten: 

 

Referentielijnen/ referentieniveau: Kijken naar verwachte eindniveau van lln. Hoe komen we daar uit 

waar we denken dat een lln uit kan komen. 1F en 1S doelen. We werken met de leerdoelen en minder 

methodisch voor rekenen en spelling. Groepen 7 en 8 werken hier al mee. Groep 6 is hier mee bezig. 

Volgende keer nog even de uiteindelijke scores bespreken! (Karel) 

 

Vrijwillige bijdrage: Verandering vanaf 1 aug. 2021. School kan niet Stichting leergeld (Sam-en) 

inschakelen. Dit moeten ouders zelf doen. Wat zijn de consequenties voor school ? Karel gaat met de 

penningmeester Or en met de OR zelf om de tafel om dit te bekijken. We moeten dus geld gaan 

reserveren voor schoolreisjes vanuit het schoolbudget. Er zijn wel via subsidies mogelijkheden 

(Hendrik) maar dit is veel papierwerk. Stichting Leergeld kan gaan zeggen: ’Dit is vrijwillig dus wij 

financieren dit niet.’ We moeten met elkaar een plan maken waarin we duidelijk aangeven waar we 

het geld voor gebruiken. OR wordt mede ingeschakeld om plan te maken. MR moet uiteindelijk 

besluiten.  

 

Info-avond: Door corona zijn deze avonden er niet. Hier moet meer eenheid inkomen. Hopelijk 

volgend jaar weer fysiek. 

Huiswerkbeleid: Hoe zijn hier de afspraken over? (Doetie) Bovenbouw gaat het hier met elkaar over 

hebben. 

 

Rapporten: Zijn in ontwikkeling omdat we een aantal nieuwe methodes hebben. Afspraak is dat in 

ieder vak aan het eind van het schooljaar iets geschreven staat.  

 

Vergaderdata: Zie kalender. 

 

OR: Lief en Leed samen met MR. Lijstje van OR even bespreken in MR. Doetie doet nog een bos 

bloemen naar Wies (25 jaar onderwijs). 

 

Rondvraag: 

Yfke: Ik ga stoppen met de MR. Studie gaat nu voor.  

We gaan op zoek naar een nieuw ouder-lid. 

Doetie: Wie schuift aan bij volgende OR (algemene)  op 26 oktober. 

 

Hendrik sluit de vergadering om 21:30u  

 

 

 


