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21 juni
21/24 juni
24 juni
27 juni
30 juni

Oudergesprekken
Avond4daagse
Techniekochtend groep 8
Schoolreisjes groepen 3/8
Verzetsmuseum Leeuwarden gr 7

De ûntjouwing – de cirkel van ons onderwijs
Dinsdag 14 juni hebben we een studiedag gehad
over zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van
leerlingen. Dit in het kader van ons
meerjarenbeleidsplan De ûntjouwing. Een van de
kernen van De ûntjouwing (diep-Fries voor
ontwikkeling, voortgang en loslaten) is dat we het
min of meer klassikale en leerkrachtafhankelijke
onderwijs omvormen tot onderwijs op maat voor
alle leerlingen. Dit houdt voor de organisatie van
de lesdag in dat je leerlingen veel meer
verantwoordelijkheid geeft. Tot hoever kun je
hierin gaan? Kun je leerlingen de
verantwoordelijkheid geven zelf te kiezen of hij/zij
bij een instructie meedoet of niet? Ons antwoord
daarop is: ja! Tot op zekere hoogte althans.
Leerlingen zijn heel goed in staat aan te geven of
ze iets moeilijk vinden, en dus (extra) uitleg nodig
hebben of niet. Dit is in wezen niet anders dan
wat thuis veel gezegd wordt: ‘Zelf doen!’ En als
het niet goed gaat dan zijn ouders/leerkrachten er
altijd om bij te staan. Een kind leert meer door
ergens tegen aan te botsen dan dat
ouders/leerkrachten zeggen dat iets niet mag.
Vertrouwen hebben in, en hoge verwachtingen
hebben van kinderen zorgen ervoor dat kinderen
groeien.
In de praktijk betekent dit dat leerlingen in de
groepen 4 t/m 8 met taakbrieven werken. Van
een paar opdrachten in groep 4 tot een hele week
in groep 8. We zijn al een paar maanden bezig
met taakbrieven en we merken aan leerlingen dat
ze die zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
prima aankunnen. De stap die we nu gaan zetten
bij enkele groepen is een instructierooster
toevoegen aan de taakbrief. Hierdoor weten de
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leerlingen wanneer er over welk onderwerp
instructie gegeven wordt. Ze kunnen die dan zelf
inplannen. Dit zal uiteraard in het begin vast nog
wel eens mis gaan. En daar leren wij leerkrachten
dan weer van. Zo maken we ons onderwijs telkens
weer een stukje beter.
Opening kleuterbouw
De kleuterbouw is al bijna een jaar in gebruik.
Hoog tijd voor een officiële opening. Afgelopen
vrijdag was het een heerlijke creatieve chaos op
school. Overal leerlingen die muziekinstrumenten
maakten en muziekoefeningen. Uit die chaos
kwam rond 14.15 uur een stevig lied tevoorschijn,
opgevoerd door alle leerlingen van school. Meer
dan 340 leerlingen gaven een luidruchtige
opvoering. Gadegeslagen door heel veel ouders.
De architect en de bouwers vonden het machtig
mooi dat er in de nieuwe vleugel met zoveel
plezier gewerkt en gespeeld wordt.
De cadeaupot is goed gevuld geraakt. Ruim 600
euro is gedoneerd. Van dit geld wordt samen met
sponsoractiviteiten rondom de Bernecampus
speeltoestel(len) aangeschaft.
Nieuwste methode Frysk op ‘t Partoer
De huidige methode Fries, Studio F, voldoet niet
meer. Daarnaast is de methode ook al lang in
gebruik. Begin dit schooljaar zijn we door Cedin,
de noordelijke schoolbegeleidingsdienst,
benaderd om mee te werken aan de ontwikkeling
van een nieuwe methode Fries. En de laatste
maanden hebben we Spoar8 uitgeprobeerd.
Leerlingen en leerlingen zijn erg enthousiast over
Spoar8. De oefeningen kunnen ook op de tablet
gemaakt worden. Hierdoor past de

Nieuwsbrief obs ’t Partoer

moeilijkheidsgraad zich automatisch aan het
niveau van de leerling. De methode past daarom
ook perfect in onze onderwijspraktijk van
onderwijs op maat. Komend schooljaar beginnen
we met deze methode. Voor meer informatie:
http://spoar8.frl/nl/home-2/ (let op: geen www)
Vrije dagen / studiemiddag 2016-2017
Aan de jaarplanning voor komend schooljaar
wordt druk gewerkt. Deze zal in de eerste of
tweede week van het nieuwe schooljaar
gepubliceerd worden. Omdat er tijdig opvang
geregeld moet worden zijn hier alvast een 2-tal
dagen dat we een studiedag hebben:
 Vrijdag 16 september, hele dag. KiVa training
 Maandag 24 oktober (aansluitend dus op
Herfstvakantie), hele dag, Studiedag Furore
Er komen nog enkele andere vrije dagen. Die
moeten echter nog gepland worden.
In de vorige Tillegraaf heeft een vakantieschema
gestaan. Daarin stond dat er nog overleg moest
plaatsvinden met de overige scholen in Burgum
over de lengte van de meivakantie. Dat is er
inmiddels geweest. Ook komend schooljaar
hebben we 2 weken meivakantie: van maandag
24 mei t/m vrijdag 5 mei. Twee weken
meivakantie is mogelijk door het aantal lesuren
dat we op jaarbasis maken. Dit is elk jaar weer
anders. Er mag dus niet automatisch vanuit
gegaan worden dat in volgende schooljaren er ook
2 weken meivakantie is. We zullen dit telkens
tegen het einde van het schooljaar bekend
maken.
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