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Agenda
Activiteiten voor kinderen in Burgum:
zie https://www.obspartoer.nl/kwartiermaker
4 oktober
Start Kinderboekenweek
5 oktober
Dag van de Leerkracht
10 oktober Schoolvoetbal
15 oktober Tillegraaf 4
16 oktober Algemene Vergadering Ouderraad
Bijeenkomst Leerlingenraad
Op 1 oktober heeft de Leerlingenraad haar eerste
bijeenkomst gehad. De Raadsleden hebben Joeri
Bosman, gr 8, tot voorzitter gekozen. Verslagen
worden op de schoolsite gepubliceerd.
Bedrijfs Hulp Verlening
De afgelopen weken hebben maar liefst 10
leerkrachten hun BHV-certificaat behaald of
verlengd. Dat doen we uiteraard elk jaar. In de
komende weken zal geoefend worden. Dat doen
we ook elk jaar opdat we allemaal kunnen
oefenen als er brand of een andere noodsituatie
in het schoolgebouw is.
Verbouwing
In de herfstvakantie zal de Leerstraat grondig
verbouwd gaan worden. De wanden van 6 lokalen
(de huidige lokalen van de groepen 3a&b, 5a, 6a,
6/7b en 8a) zullen gedeeltelijk uitgezaagd worden
en vervangen worden door glazen schuifpuien.
Waarom:
• We creëren meer zicht op de Leerstraat.
• Door een glazen wand zal het ruimtelijk ogen.
• Er zal meer licht de lokalen binnen komen.
• Ventilatie wordt verder geoptimaliseerd.
Omrop Fryslan
21 september is Omrop Fryslân op school
geweest. Uit onderzoek blijkt dat slechts 30% van

de scholen in Friesland het Friese taalaanbod
goed/voldoende verzorgd heeft. ’t Partoer hoort
bij de categorie goed. Dit komt met name omdat
we mee hebben gewerkt aan de opzet van een
nieuwe taalmethode Fries: Spoar8. Deze
gebruiken we sinds augustus 2017 tot volle
tevredenheid van leerlingen en leerkrachten. We
doen regelmatig mee aan Friese taalprojecten
zoals bijvoorbeeld Lân fan Taal. En we hebben een
uitgebreide Friese bibliotheek. Voldoende
redenen voor Omrop Fryslân om op bij ons langs
te komen. Via Omrop Fryslân is de uitzending
terug te zien.
Kinderboekenweek
Voor zover het u ontgaan was: deze week start de
Kinderboekenweek. Thema: Vriendschap, Kom
Erbij! Tal van activiteiten worden de komende
weken door de leerlingen ontplooid. U bent en
wordt daar door de leerkrachten al van op de
hoogte gesteld. Bijzonder is dit jaar dat de
Commissaris van de Koning, Arno Brok, komende
donderdag bij ons op school de officiële opening
zal doen voor de KBW 2018 op ’t Partoer. Hij zal in
de onderbouw komen voorlezen en in de
bovenbouwgroepen vragen over zijn beroep
beantwoorden.
16 oktober, Algemene Vergadering Ouderraad
Er wordt teruggekeken op de activiteiten van
afgelopen schooljaar en gesproken over het
nieuwe jaar. De financiële jaarrekening wordt
behandeld. Karel Beke, directeur van OBS ’t
Partoer, zal er ook zijn om enkele onderwerpen
van dit schooljaar toe te lichten. Tevens wordt van
enkele Ouderraadsleden afscheid genomen, en
zullen nieuwe benoemd worden. Het zou
geweldig zijn als u hier bij kan zijn. Afmelden kan
bij or.partoer@opo-furore.nl
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9 juli 2018, 19.30 uur.
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Aanwezig:
Afwezig:

Gerrit, Doetie, Hiske, Joke, Marinka, Marijke, Karel;
Yfke

1. Opening
2. Vaststellen agenda
Gerrit opent de vergadering en heet iedereen welkom.
De agenda kent alleen punten waarbij Karel uitgenodigd is.
Verder wordt de agenda vastgesteld.
3. Notulen vergadering 24 mei 2018
• Speeltoestel: het nieuwe speeltoestel wacht op goedkeuring.
• Het project ontdekkend leren in samenwerking met ROC Friese Poort gaat niet door. Er zijn geen
studenten. We gaan nu met de bovenbouw een eigen programma opzetten voor de vrijdag.
We zouden hiervoor ook het muzieklokaal en het technieklokaal van Liudger en Singelland
kunnen gebruiken.
• Tip: It Frysk Lab. Dit is een omgebouwde bibliobus voor natuurkundeproefjes etc.
• Opvolging MR lid: Marijke gaat en Thea komt.
4. Mededelingen directeur
Karel geeft de volgende zaken aan:
• Formatie: aan de hand van de brief naar de ouders over de formatie bespreken we het
actuele plaatje. Er is nu een vacature, doordat er toch twaalf groepen aan het begin van het
schooljaar worden gevormd.
De zij- instromer die bij Patrick stage gaat lopen, moet het tweede deel van het jaar
betaald worden.
• Schoolgids volgt nog via de mail.
• Jaarverslag: zie bijlage, is besproken en goedgekeurd
• De open week wordt volgend jaar half maart gehouden.
• Jaarplan 2018-2019:
Beleidsvoornemens:
✓ Automatiseren consequent aanbieden.
✓ Verdieping Snappet. Andere mogelijkheden verkennen. Patrick gaat ons hierin
begeleiden.
✓ Andere weektaak: dagtaak; verschillende instructieniveaus; klassenplan.
✓ Beter samen lezen gaat door.
✓ Overgang groep 2 naar groep 3 vormt aandachtspunt waaraan gewerkt zal worden.
✓ Website op Furoreniveau.
5. Werkdrukgelden:
Er komt een onderwijsassistente voor 32 uur, waarvan 16 uur moeten worden betaald en
waarvan 16 uur als stage worden ingezet. Verder komt er een leerkracht voor één dag in de week
om de andere groepsleerkrachten te ondersteunen. Inzetten van mensen via Randstad kost veel
extra. Vanuit de scholen is er een grote vraag naar onderwijsassistenten.

Eerste contract is via Randstad voor een jaar. Alle scholen leveren 20% van de werkdrukgelden in
om bij wijze van solidariteit een buffer te vormen.
In najaar wordt er een werkdrukscan gemaakt en bij urgentie kan een extra inzet nog uit de pot
betaald worden.
6. Borgingsdocument
Gerrit ondertekent het borgingsdocument: overlegmodel.
7. Jaarplanning
Gerrit stuurt ons de planning voor de te behandelen punten in de MR.
Er zal een scholing worden gevolgd voor MR-leden door Gerrit en Marinka. Deze scholing wordt
gegeven door onderwijskantoor Meppel.
8. Kiva
Uit de uitslag van de leerlingenenquête mag geconcludeerd worden, dat er bij ons op school
weinig wordt gepest.
9. Bezetting MR 2018-2019
Thea komt de gelederen versterken.
10. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
Gerrit neemt afscheid van Marijke en biedt haar namens de MR een cadeautje aan.
Daarna sluit Gerrit de vergadering om 21.30 uur.
De volgende vergadering is: 20 september om 19.30 uur.
Vergaderdata nieuwe schooljaar:
2018: 20-9 ; 15-11 ;
2019: 15-1 ; 14-3 ; 14-5 en 01-7.
Groetjes van Marijke en Joke.
Marijke heeft het boek al uit, was erg mooi!!

