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Donderdag 8 maart 2018, 20:00 uur

Waar:

't Partoer

1. Opening
MS opent de vergadering om 20:04 uur.
2. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen ’t Partoer
De directeur heeft twee e-mails gestuurd om te behandelen:
a. Voetbalgoals.
De gemeente heeft een beheersovereenkomst voorgelegd waarin staat dat De Arke
en 't Partoer het beheer over al het gemeentegroen op de Bernecampus op zich
moet nemen als voorwaarde voor het plaatsen van de goals. De directeur gaat
hierover in gesprek met de gemeente.
b. Krystkuier 2018
De directeuren van de drie basisscholen hebben overleg gehad met de RvK Burgum
over het gezamenlijk organiseren van een krystkuier. De vraag die nu voor ligt is of de
OR dit ziet zitten. In principe staat de OR open voor het gezamenlijk organiseren van
een krystkuier. Er zijn wel een aantal belangrijke randvoorwaarden voor de OR
waarover de OR eerst duidelijkheid wil voordat we ons uitspreken over dit voorstel.
Eerder was de aanleiding voor een gezamenlijke krystkuier de efficiency-winst.
Doordat de krystkuier nu voor iedereen wordt opengesteld en dus veel massaler lijkt
te worden vraagt de OR zich af of er nog wel sprake is van deze efficiency-winst.
Daarnaast is het belang van de scholen erin gelegen om de kinderen centraal te
stellen. Blijft dit nog overeind als de krystkuier enkele duizenden mensen gaat

trekken?
De OR wil hier eerst meer duidelijkheid over voordat we hier een standpunt over
gaan bepalen. Van belang is daarbij ook om te informeren hoe de leerlingenraad hier
in staat.
4. Mededelingen en ingekomen stukken
AD: door een communicatiefoutje van de secretaris zijn de notulen niet via Facebook bekend
gemaakt.
Er zijn geen ingekomen stukken.
5. Update speeltoestellen midden- en bovenbouw
Alle offertes zijn met elkaar vergeleken. Proludic heeft de goedkoopste uitgebracht en levert
het toestel dat door de leerlingen is gekozen. Er is dan nog wel een extra bijdrage nodig. Een
deel hiervan wordt door 't Partoer geleverd en het restant draagt de OR bij, mits de
penningmeester hiervoor ruimte heeft.
6. Koningsspelen
Ook dit jaar worden de Koningsspelen gezamenlijk met De Arke georganiseerd. Voor de
bovenbouw geldt dezelfde aanpak als vorig jaar. De midden- en onderbouw is ook
gezamenlijk met dit verschil dat de kinderen van beide scholen niet meer in teams gemixed
worden. Via de Digiduif worden hulpouders gevraagd.
7. Avond-4-daagse
KB is bij Kiehool geweest. De organisatie voor deelname vanuit school is overzichtelijk. Er zijn
wel een aantal vraagstukken. Aan de hand daarvan wordt het volgende afgesproken:
a. De intekenlijsten voor deelname liggen bij de docenten. Daar kunnen de kinderen
hun bijdrage inleveren. Daarna kan dit naar de OR en handelen wij dit verder af. JdV
informeert het team hierover.
b. De manier waarop wordt gelopen wordt aan kinderen/ouders overgelaten.
Uiteindelijk blijven de ouders eindverantwoordelijk. Kiehool wijst wel een plek aan
waar dan door de kinderen van 't Partoer kan worden gestart.
c. Bij Kiehool moet worden aangegeven dat we graag voor ieder kind 1 kaart willen.
d. De datum van de vierdaagse moet nog even worden gecontroleerd.
e. Nadenken over een manier om als 't Partoer herkenbaar te worden. Shirts/petjes of
iets dergelijks. Dat zou dan aan de hand van het aantal inschrijvingen kunnen worden
besteld.
8. Rondvraag
EV informeert naar de Open Dag. Er is een foutje geslopen in de poster, 's avonds is de school
niet open. De directeur vindt het ook belangrijk om open te zijn voor de ouders van kinderen
die al op school zitten. De OR ziet hier de meerwaarde niet van in.
SdG informeert naar de afhandeling van het oud papier. De OR heeft nog geen voorstel gehad
van OPA voor de kosten van de inzameling. Het is dan ook niet juist dat de directeur nu al in
de Tillegraaf communiceert dat het oud papier door OPA wordt opgehaald terwijl de OR nog
geen inzicht heeft in de financiële aspecten. MS zal dit met de directeur overleggen.
9. Sluiting
MS sluit de vergadering om 21:15 uur.

