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Agenda
24 mei ‘s middags
24/25 mei
31 mei

1 juni

2 juni
5/6 juni

Schoolvoetbal Harkema
Hemelvaart, geen school
Meester Jan krijgt
certificaat Cultuurcoördinator Basisonderwijs.
Juf Mirle voor Juf Janneke
in groep 1/2a, Juf Janneke
in groep 7/8.
Juf Janneke voor Juf Mirle,
Meester Patrick in gr 7/8
2de Pinksterdag en
Personeelsdag Partoer,
beide dagen geen school.

Vervanging en inval,
In aanvulling op de mailing die u afgelopen vrijdag
hebt ontvangen over de invulling van groep 5&6b.
In het nieuws wordt moment veel aandacht
besteed aan de vervangingsproblematiek in het
basisonderwijs. Het is momenteel erg moeilijk, en
soms zelfs onmogelijk, om vervanging te
organiseren als er een leerkracht uitvalt. Dit is
geen Burgums probleem, of in Friesland. Dit geldt
voor bijna heel Nederland. Binnen onze stichting
OPO Furore wordt uiteraard nagedacht hoe toch
aan voldoende invallers en vervangers te komen.
Dit doen we niet alleen maar met anderen, ook
met het protestants-christelijk onderwijs.
We hebben er geen enkele behoefte aan om een
groep naar huis te sturen. Dat hebben we tot nu
toe ook niet hoeven te doen. Op school hebben
we gelukkig een heel laag ziekteverzuim, ver
onder het landelijk gemiddelde. Dus heel veel
hebben we nog niet hoeven te vervangen. Vaak
ook, zoals nu, kunnen we het intern met elkaar
oplossen. Of vinden we een andere creatieve
oplossing.

Onrust in het onderwijs in Nederland.
Een van de redenen waarom er nu een
lerarentekort is komt door de aantrekkelijkheid
van het vak: hoge werkdruk, hoog ziekteverzuim,
veel administratie. En een laag salaris. De
vakbonden hebben er daarom bij kabinet en
politieke partijen op aangedrongen de salarissen
voor leerkrachten in het basisonderwijs gelijk te
trekken met die van het middelbaar onderwijs.
Beide soorten leerkrachten hebben immers een
HBO-diploma en het werk is vergelijkbaar.
Daarnaast is gevraagd te investeren in het
onderwijs om de werkdruk te verlagen.
Staatssecretaris Dekker heeft daar vorige week op
gereageerd door in de ene zin te erkennen dat het
onderwijs een hoog ziekteverzuim kent; en in de
volgende zin te suggereren dat werken in het
basisonderwijs minder voorstelt dan in het
middelbaar onderwijs. En dat het niet zijn
probleem is, maar dat het onderwijs het zelf maar
moet oplossen.
Dit heeft, terecht, veel los gemaakt in bij alle
leerkrachten in het basisonderwijs. Inmiddels zijn
de vakbonden begonnen met stakingskassen aan
te leggen en hebben al vele tienduizenden
leerkrachten hun handtekening gezet onder een
petitie voor betere werkomstandigheden.
En dat terwijl wij misschien wel het mooiste van in
de wereld hebben: want wie wil er nu niet werken
met de kampioenen van morgen. Dat doen
onderwijzers dus elke dag!
Wordt onderwijzer!

Nieuwsbrief obs ’t Partoer

Enquete Sociale Veiligheid en Welbevinden onder
leerlingen.
In maart is bij de kinderen van de groepen 6,7 & 8
de verplichte jaarlijkse enquête ‘Sociale Veiligheid
en Welbevinden’ afgenomen. Hierdoor kan
gemeten worden hoe kinderen zich in het
algemeen voelen op school. De uitslag van de
enquête wordt in de loop van deze week op onze
schoolsite geplaatst onder het tabblad ‘Info –
Enquête’.
Over de uitslag zijn we wederom heel tevreden.
Onze leerlingen geven ons een heel hoog cijfer,
bijna een 8,5. Ze vinden dat vervelend gedrag op
school goed aangepakt wordt en dat ze met
plezier naar school toe gaan. Uiteraard zijn er ook
punten waar leerlingen menen dat school het nog
beter kan doen. Daar gaan we dan ook hard aan
werken.
Dit schooljaar zijn we begonnen met onze sociale
emotionele ontwikkelingsmethode KiVa. Het is
nog veel te vroeg om te concluderen of de goede
uitslag hier iets mee te maken heeft. Dan moeten
we er langer mee gewerkt hebben. Alle nieuwe
dingen hebben tijd nodig.
Juf Rinnie en Juf Anja
Beide juffen hebben aangegeven na dit schooljaar
te willen stoppen met werken. Na een hele lange
tijd in het onderwijs willen ze gaan genieten van
andere zaken in het leven. Het komt hen toe. In
een andere Tillegraaf zullen we meer aandacht
aan hun afscheid geven.
Nieuwe leerkracht komend schooljaar
Binnen onze stichting OPO Furore wordt hard
gewerkt om voor alle personeelsleden een goede
plek te vinden. Dat houdt in dat er soms tussen
scholen geschoven gaat worden. Bij ons op school
hoeven er gelukkig geen leerkrachten te
verdwijnen. Dat komt onder andere omdat juf
Rinnie en Juf Anja met pensioen gaan, en enkele
ander leerkrachten minder gaan werken. Hierdoor
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krijgen meester Bauke en juf Janneke een hele
baan, en krijgen juf Jacqueline en juf Hiske 3
dagen. En dan zal ook juf Danaia Tuinenga bij ons
komen lesgeven komend schooljaar. Zij geeft nu
les in Eastermar. Het laatste stukje
vacatureruimte is nog niet met 100% zekerheid
ingevuld. Dat zal een dezer dagen gebeuren.
In een eerdere Tillegraaf hebben we reeds
vermeld dat de totale formatie
(=groepssamenstelling inclusief leerkracht) op 11
juli medegedeeld wordt. Dit zal gebeuren via de
Digiduif, en in de klas uiteraard.
Brigadiers
Komende week wordt er weer aan de doorgaande
weg door Burgum gewerkt. Er wordt nu een 2de
rotonde aangelegd. Eerder dit jaar had het
verkeer door Burgum geen andere keus dan langs
de drie basisscholen te gaan. Dat heeft voor een
grote verkeerstroom gezorgd. Uiteindelijk hebben
gemeentelijke medewerkers samen met een
aantal ouders het brigadieren op de Tjalling H.
Haismastraat verzorgd. Zo konden de kinderen
toch veilig oversteken. Omdat we nog weten
welke verkeersstromen er nu langskomen is de
gemeente en de brigadier-ouders van enkele
weken geleden gevraagd om hun werkzaamheden
weer op te pakken. Omdat we niet alleen
afhankelijk van deze ouders willen zijn vragen we
u allen om mee te brigadieren. Het gaat tenslotte
om de veiligheid van kinderen. U kunt zich
opgeven bij de directeur: partoer@opo-furore.nl
We hebben veel ouders nodig. De wegafsluiting is
tot eind december. Het zou erg fijn zijn als we op
veel ouders kunnen rekenen voor deze lange
periode.

