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Aan alle ouders en verzorgers,
In deze Tillegraaf Corona editie aandacht voor:
1. Gedragsregels in Google Meet
2. Noodopvang week 18 januari
3. Divers
4. Groepen 8
5. Beweegchallenge
Zojuist maakte premier Rutte officieel bekend dat
de basisscholen tot en met in ieder geval 22
januari dicht gaan. En wellicht, misschien en
eventueel de 25e weer open mogen. Dit is
afhankelijk van nader onderzoek. Het kabinet was
hier erg duidelijk in. ‘Niet leuk en balen’ zijn
understatements. Vanmiddag heeft Team Partoer
overlegd hoe we dit volgende week gaan
aanpakken. De algehele conclusie was dat we
doorgaan op de ingeslagen weg. En dat we er
goed op letten dat de energie en motivatie bij
onszelf, bij leerlingen en ouders niet verslapt. We
doen het goed met zijn allen, heel goed zelfs, en
dat willen we graag zo houden. We hebben het
vanmiddag ook gehad over het rapport en
oudergesprekken. Verderop in deze Tillegraaf
wordt daar aandacht aan besteed.
1. Aanpassingen in Google Meet
Door toenemende aantallen leerlingen in de
noodopvang moeten we soms de onderwijsassistenten uit de Meets halen. En dus ook soms
bij de extra begeleiding. De kinderen in de opvang
hebben een oppassend oog nodig. Ook al doen ze
gewoon mee in digitale les. De assistenten
hebben we dit schooljaar juist aangenomen om
COVID-calamiteiten op te kunnen vangen.
Gedragsregels in de Meet:
Bijna iedereen houdt zich keurig netjes aan de
gedragsregels in de Meet omgeving zoals

Communicatie
a. Algemene schoolzaken: partoer@opofurore.nl.
b. Leerlinggebonden: met de leerkracht via
Parro
c. Opvang: voor- en naschool via de
kinderopvangorganisaties; opvang tijdens
lesuren via de school
d. Opgave via deze link: klik hier of scan de
QR code

De link en de code zijn alleen voor deze
week!!!
microfoon en geluid uit/aan op de momenten dat
het nodig is. En bijna alle leerlingen maken ook de
opdrachten die ze die dag moeten maken. Onze
complimenten voor ieders inzet thuis is
welgemeend. We zien soms ook dat er foto’s
worden genomen van de kinderen die aan het
werk zijn. Natuurlijk zijn dit historische foto’s. Wilt
u er echter ook aan denken dat we binnen ’t
Partoer ook de afspraak hebben dat er geen foto’s
van andere kinderen genomen worden? Dit in
verband met de privacy van de kinderen en de
huiselijke situatie.
2. Noodopvang week 18 januari
De noodopvang wordt door de openbare scholen
in Tytsjerksteradiel gezamenlijk georganiseerd.
Woensdagochtend hebben we overleg. Na dit
overleg worden de aanmeldingsformulieren
aangepast en naar alle ouders verspreid. Het
nieuwe formulier krijgt u in de loop van
woensdag. Ouders die hun kinderen voor de
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afgelopen twee weken hebben opgegeven dienen
het formulier opnieuw in te vullen.
De aanmelding voor maandag 18 januari stopt op
vrijdag 15 januari 12.00 uur. Daarna maken we
stand op en bekijken we hoeveel personeel we in
die maandag nodig hebben. Voor elke andere dag
kan de aanmelding wel gewoon doorgaan.
Met enorm veel respect kijken we ook nu weer
hoe ouders er in slagen hun eigen werk te
combineren met de begeleiding van de kinderen.
Hartelijk dank hiervoor. Dat het niet altijd
makkelijk is begrijpen en respecteren we. We
horen van gezinnen die onderling voor elkaar
oppas zijn zodat de ene dag ouders A rustig thuis
kunnen werken en de andere dag ouders B. We
stellen dit soort creatieve oplossingen zeer op
prijs. De noodopvang is echt bedoeld om de
hoogste nood op te kunnen vangen.
3. Diversen
Onderstaande allemaal onder het voorbehoud van
toekomstige ontwikkelingen.
• Studiedag
Op 29 januari stond een studiedag gepland. Die
gaat nog wel gewoon door. Die dag hebben we
hard nodig om de resultaten van het eerste halve
schooljaar te analyseren, rapporten op te stellen,
oudergesprekken voor te bereiden en nieuwe
lesprogramma’s te plannen.
• Rapport
Door de langdurige schoolsluiting en het half-omhalf-onderwijs in mei en juni hadden we op het
einde van het vorige schooljaar te weinig
gegevens om een betrouwbaar rapport te kunnen
maken. Nu hebben we 4,5 maanden onderwijs
gehad en wel voldoende, hoe minimaal dan ook,
om rapporten te maken. Alle kinderen krijgen op
11 februari hun rapport mee.
• Cito M-toetsen
In januari worden altijd de midden-toetsen
afgenomen. Dit gebeurt in het hele land. Dat gaat
nu natuurlijk niet lukken. Het advies van Cito is dit
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pas te doen nadat de leerlingen 1 a 2 weken weer
op school zijn. Wij volgen dit advies. Dit houdt wel
in dat de resultaten van de Cito-M toetsen
waarschijnlijk niet meegenomen kunnen worden
in het rapport.
• AVI/DMT leestoetsen
Hiervoor geldt hetzelfde als voor de Cito.
• Oudergesprekken
De oudergesprekken in de week daarna, 15 t/m
18 februari, gaan ook door. Niet op school, maar
via de Google Meet of andere digitale vorm. In
een van de volgende Tillegraven krijgt u daar
meer informatie over.
4. Groepen 8
Woensdag 13 januari overleggen de landelijke
onderwijsorganisaties samen met het Ministerie
van Onderwijs over de ontwikkelingen rondom
groep 8. Centrale vraag: hoe gaan we om met de
schooladviezen en aanmelding voor het
Voortgezet Onderwijs? We hopen hier u en de
kinderen in de loop van donderdag 14 of vrijdag
15 januari over te kunnen informeren. Wij volgen
de besluitvorming binnen onze Holding Adenium
uiteraard.
De schoolsluiting heeft verder geen effect op het
kamp en de musical. Die gaan gewoon door. En als
er weer nieuwe calamiteiten komen, hopelijk niet,
dan overleggen we met leerlingen hoe we dan
verder gaan.
5. Beweeg mee de wereld rond!
Op de volgende bladzijde een tussenstand van alle
scholen in Tytsjerksteradiel. Daarin zie je dat heel
veel kinderen, leerkrachten en ouders van alle
scholen meedoen. Dat is hartstikke mooi. En het
kunnen er nog meer zijn. Het is geen wedstrijd
tussen scholen, het is wel een aanmoediging om
te bewegen. Vooral voor kinderen die nu geen
gymles hebben, of gezamenlijk speelkwartier.
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