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Ouders, bedankt!
Beste ouders.

Ouders, bedankt!!
Wat doet de MR
Voorstellen ouders
in de MR en OR
Kerstdiner, wat
gaan we doen?

Bij deze willen we iedereen bedanken voor zijn en haar
inzet op onze twee schoonmaakavonden. Er is weer
gepoetst, geschrobd en geveegd op plaatsen waar dat
normaal gesproken niet gebeurt. Heel erg bedankt voor
jullie inzet!
De ouderraad
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Wat
doet de
MR?
In deze nieuwsbrief zullen wij als MR vertellen wie er in de MR zitten en wat
onze taken zijn. De MR bestaat uit teamleden en ouders.
Vanuit It Pertoer is dit de samenstelling:
Voorzitter Aly Ybema
Senior coach Annemarijke Haaima
Lid Gradeke Terra
Lid Hanno Zomermaand
Medezeggenschapsraad
Officieel heeft een Medezeggenschapsraad (MR) advies- of instemmingsrecht over hele
precies omschreven zaken. Als MR van It Pertoer functioneren we niet zo formeel, we
zijn vooral klankbordgroep voor directeur, ouders en team. Ook dragen we ideeën aan
waar de school mogelijk iets mee kan. Deze rol van meedenken en feedback geven
ervaren we als heel positief. De sfeer in de MR is er een van gezamenlijkheid en een
gedeeld gevoel van "hoe kunnen we de school nog beter maken?"

Intakelijst
ouderhulp

Wat zijn de taken?
Besluiten die de directie en/of bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de MR. Op zijn
beurt kan de MR elk standpunt dat zij heeft te allen tijde kenbaar maken aan de directie
of het bestuur.
De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen zoals:
Verbetering van het onderwijs
Het kiezen van leermethodes
Personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie)
Het schoolplan
De besteding van geld en gebouwen
Het vaststellen van vakanties en vrije dagen
Communicatie en betrokkenheid naar ouders
Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR
vertegenwoordigen de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele
problemen maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben.
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Even voorstellen!
In de MR zitten
namens de ouders:

Aly Ybema

Annemarijke
Haaima
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Hierbij zal ik mij even voorstellen, ik ben Aly Ybema,
woon in Bears samen met Jan Willem en onze kinderen
Ytsen en Marije. Marije zit nu in groep 6 en Ytsen is dit
jaar naar het Leeuwarder Lyceum gegaan.
Met veel plezier ben ik betrokken bij de school, eerst de
peuterspeelzaal en hierna zijn alle groepen van It Pertoer
al aan bod geweest. Waarbij je eerst druk bezig bent met
het halen en brengen van de kinderen leren ze gedurende
de jaren zelf naar school te gaan.
Je ziet je kind zich steeds meer ontwikkelen, de
persoonlijke groei, de individuele interesses. Deze
ontwikkeling vind ik mooi om te zien, gelukkig heb ik dan
ook mogen ervaren dat de periode op It Pertoer een
periode is waarbij er een basis is ontwikkeld. Deze basis
wordt meegenomen naar het vervolgonderwijs, de stappen
worden groter en dat is ook gezond.
Zelf zit ik in de MR omdat ik naast de ontwikkeling van
mijn kinderen ook graag hoor en zie waar een school zich
in ontwikkelt, waarom worden bepaalde keuzes gemaakt
en wat heeft dit voor invloed op onze kinderen.
Naast de vrijwillige functies van school en het dorp ben ik
aan het werk als ambulant begeleidster bij Van Hien Zorg
Noord Nederland. In mijn werk begeleid ik kinderen en
volwassen met een beperking en/of stoornis. Mijn
werkgebied strekt zich over de gehele provincie waarbij ik
bij mensen thuis kom om de zaken in hun leven
eenvoudiger te maken. Samen gaan we op zoek naar
structuur en balans.

Mijn naam is Annemarijke Haaima, moeder van Skelte
groep 4, Lena groep 2, Folkert peuters en Rens (8
maanden). Naast ouder ben ik ook eigenaar van Reclameen Ontwerpstudio Haaima. Hierbij ben ik dagelijks
betrokken bij vele marketingactiviteiten van diverse
bedrijven.
Dit jaar ben ik toegetreden als lid van de MR, als
opvolger van Monique. De reden hiervoor is dat ik veel
waarde hecht aan een school waar alle kinderen in staat
gesteld worden zich te ontwikkelen op sociaal,
intellectueel en creatief gebied. Tevens vind ik het
belangrijk dat de school een omgeving is waar kinderen
zich veilig en op hun plaats voelen. Via de MR proberen
we inspraak te hebben op het beleid van de school en zo
nodig door te voeren. We doen al het mogelijke om voor de
school, het personeel, de ouders, maar bovenal de
kinderen een zo aangenaam mogelijk beleid neer te
zetten. Heb je vragen, opmerkingen of andere input,
spreek me gerust aan!
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In de OR zitten
namens de
ouders:

Nienke Haima

Intakelijst
Laura Cook
ouderhulp

Goeiedei,
Ik bin Nienke Haima; mem fan Annebaukje (16jr), Æbe
(14 jr) en Hendrik (11 jr) troud mei Sytse Haima. Wy
wenje oan de Skildyk yn Weidum.
Ús gesin is 12 jr ferbûn west by “it Pertoer”
Sytse hat earst 5 jier yn de OR sitten, ik de lêste fiif jier.
Hendrik sit no yn groep 8 en sa komt d’r dus in ein oan
myn sit yn de OR. Ik ha it altyd mei in protte nocht dien.
Leuk fûn ik û.o. om mei oare memmen om tafel en sa
meimekoar dingen te betinken en tegearre mei skoalle út
te fieren. Jammer fyn ik dat d’r gjin heiten yn de OR sitte.
De belutsenheid moat dochs it selfde wêze!? Of bin we hjir
“efter bleaun gebied”…dus kom op heiten!!
Even voorstellen in vogelvlucht!
Ik ben Laura Cook, moeder van Ilse (10), Lonneke (8) en
Daan (5). Getrouwd met Beert-Pieter Keestra. Samen
wonen we op de Hegedyk.
Ik ben verpleegkundige op een opname afdeling in de
GGZ. Hobby’s zijn saxofoon spelen, fietsen, onderweg met
het gezin en leuke dingen doen!
Waarom in de ouderraad? Ik vind het erg belangrijk
betrokken te zijn bij school. Op deze manier ben je leuk
betrokken bij je eigen kinderen, de leerkrachten van je
kinderen en krijg je een ruimere blik op het
schoolgebeuren!
We zitten met een leuke ploeg ouders in de ouderraad,
iedereen draagt haar steentje bij, overleg is altijd mogelijk.
Ik heb het naar mijn zin in de ouderraad!
Hoi! Ik bin Marrit en wenje yn weidum oan it keatsfjild
tegeare mei Doeke Theunis, Marije (6) en Wyke (1). Yn it
deistich libben wurkje ik as ferpleegkundige op in opname
ofdieling foar alderen en kwetsbare folwoeksenen fan de
GGZ. Omdat ik it altyd al leuk fun om op skoalle te helpen
mei aktiviteiten, en der nije heiten of memmen frege
waarden foar de OR like it my leuk om hjir yn te stappen.
Sa bliuw je belutsen by skoalle, en kin we meitinke oer
aktiviteiten en oare saken.

Marrit de
Jong
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Aaltsje Koldijk
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Ik bin Aaltsje Visser-Koldijk
Troud mei Theo, en mem fan Rikst (groep 8) Jelte en
Sanne (groep 2)
Ik mei graach organiseare,regelje, en bin enorm fan de
foto’s en it byhâlden/opskrieuwen.
(Ik rin “mar”2 jier efter mei it ynplakken, mar ik haw
alles!)
Doe’t Rikst nei groep 1 gong, siet ik yniens alinnich
thús, en troch by de OR te gean,
bleaun ik belutsen by wat sy meimakket.
Doe’t Jelte en Sanne kamen, bin ik út de OR gongen (
oare drokte) ,mar no’t sy ek nei skoalle geane, woe ik
der wol graach wer yn! Om deselfde reden.
Ik haw de funksje wer oppakt dy’t ik oan it ein fan myn
earste “sitting” oerdroechen hie; penningmeester.
Hallo,
Mijn naam is Janet Dijkstra. Ik ben de moeder van
Rixt (groep 7) en Marijke (2e klas middelbare school).
We wonen met Frederik in Weidum. Ik zit al meerdere
jaren met plezier in de OR. Ik vind het leuk om met
andere ouders activiteiten voor de kinderen te
organiseren. Het is daarnaast een goede manier om
contact te houden met school en leerkrachten. We
vergaderen effectief, gezellig en niet te vaak, daarom is
het goed te combineren met werk (docent ROC Friese
Poort) en hobby’s (zingen, saxofoon spelen).

Janet Dijkstra

Marjolein
Smedema

Hoi, ik ben Marjolein Smedema en zit sinds anderhalf
jaar bij de Ouderraad. Ik woon in Bears en ben moeder
van Koen (11 jaar, groep 7) en Femke (15, Havo 4). Ik
ben bij de ouderraad gegaan omdat ik steeds minder
betrokken was bij het hele schoolgebeuren sinds Koen
zelf naar school fietst. Dat vond ik jammer en toen er
iemand gevraagd werd, bedacht ik me dat het een
leuke manier was om weer wat “dichter” bij school te
komen. Ik ben sinds een paar maanden voorzitter van
de OR.
Mijn man en ik hebben samen een handelsonderneming en ik werk vanuit huis. Mijn hobby’s zijn
koken en zingen.
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Kerstdiner op it Pertoer,
donderdag 17 december
17:00. Wat gaan we doen?
Ook al is Sinterklaas nog niet eens in het
land, wij denken alweer aan het feest
daarna want we gaan dit jaar met de hele
school én alle ouders kerst vieren op
school. We doen dit door een gezamenlijk
buffet te organiseren waarbij iedereen wat
meeneemt.
We willen graag van tevoren horen wat
jullie van plan zijn mee te nemen. Het is
de bedoeling dat elk gezin iets maakt voor
ongeveer 8 personen. Je kunt daarbij
denken aan bijvoorbeeld soep, salade, een
vleesgerecht, aardappelschotel, koude
hapjes. We gaan een week van tevoren
inventariseren wat iedereen van plan is te
maken, zodat we dit een beetje kunnen
bijsturen, indien nodig. Jullie krijgen daar
nog een mail over.
De ouderraad zorgt voor drankjes,
stokbrood en wat er verder voor een buffet
nodig is. Dus denk vast even na over wat
je wilt maken en zet de 17e december in je
agenda.
Tot de volgende nieuwsbrief!

De ouderraad

