
Toelichting bij de maandkalender april 2017 

 
Voorleeswedstrijd 

Op donderdagavond 2 maart om 19.00 uur heeft Auke Jott de Groot meegedaan aan de regionale 

kwartfinale van de Nationale Voorleeswedstrijd in de bibliotheek van Bolsward. 

Auke Jott deed het zo goed dat hij tweede is geworden! Van harte gefeliciteerd! Een hele prestatie 

waarmee je ook weer hebt laten zien dat lezen leuk is. 

De 10 jarige Joska Hijlkema van de Sint Maartenschool uit Bolsward werd eerste en is hiermee door 

naar de volgende ronde. 

 

Himmeldei 

Wegens omstandigheden gaat de geplande Himmeldei van 7 april niet door. 

 

IEP Eindtoets voor groep 8                                            

In april 2017 maken alle basisschoolleerlingen van 

groep 8 verplicht een eindtoets. Deze verplichting 

staat beschreven in het Toetsbesluit PO. In datzelfde 

toetsbesluit is vastgelegd dat basisscholen de 

mogelijkheid hebben om zelf een eindtoets te kiezen 

die past bij hun onderwijsvisie. Stichting Nije Gaast 

heeft gekozen voor de IEP eindtoets. 

Niet alleen de verplichting van een eindtoets 

basisonderwijs en de keuzevrijheid is nieuw. Ook het 

moment waarop de eindtoets wordt afgenomen is 

veranderd. De eindtoets vindt plaats in april: ná het geven van het schooladvies door de basisschool en 

het aanmelden voor het voortgezet onderwijs. Hierdoor staat het schooladvies dat door de basisschool 

wordt gegeven meer centraal. De eindtoets die de leerlingen in april maken, vormt daarmee een 

tweede, onafhankelijk gegeven naast het schooladvies. 

De IEP Eindtoets van Bureau ICE is door het ministerie van OCW goedgekeurd. De IEP Eindtoets is 

bedoeld om te kijken waar een leerling staat. De eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, 

taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. Door de prestaties van de leerling te meten langs 

een onafhankelijke meetlat en niet ten opzichte van zijn medeleerlingen, kan veel beter in kaart 

worden gebracht wat de persoonlijke ontwikkeling van het kind is. 

De IEP Eindtoets wordt afgenomen op dinsdagmorgen 18 april en woensdagmorgen 19 april en 

duurt beide dagdelen maximaal twee uur. Als een leerling ziek is of door omstandigheden niet 

aanwezig kan zijn op de afnamedatum van de eindtoets, dan kan de IEP toets op een later moment 

gemaakt worden. De wettelijke periode om een eindtoets af te nemen valt ieder jaar tussen 15 april en 

15 mei, dus dit moet wel vóór 15 mei gebeuren. Voor meer informatie kunt u kijken op 

www.toets.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets.  

 

Juf Baudina begeleid groep 8 tijdens de IEP Eindtoets, meester Pieter geeft dan les aan groep 7. 

 

Avond4daagse 

Op 29, 30, 31 mei en 1 juni wordt de jaarlijkse Avondvierdaagse gehouden. De startplaats is M.F.C. 

De Gearte, Sint Odulphusstraat 69 te Bakhuizen. De starttijd voor de 5 km is 18.00 uur, voor de 10 en 

de 15 km is dat 17.30 uur. Leerlingen kunnen zich inschrijven d.m.v. het op school inleveren van het 

uitgedeelde briefje plus de bijdrage vóór 22 april. De bijdrage voor 4 avonden is € 5,00 p.p en voor 1 

avond € 3,50 p.p. 

http://www.toets.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets


Koningsdagontbijt 

Omdat Koningsdag dit jaar in de meivakantie valt, hebben we geen Koningsspelen maar wel een 

Koningsdagontbijt op vrijdagmorgen 21 april. Samen ontbijten om zo de dag goed te beginnen en 

voldoende energie te hebben om lekker te leren en te bewegen. Hoe leuk is dat?  

Aan alle deelnemende scholen wordt het ontbijt gratis aangeboden door Jumbo Supermarkten in 

samenwerking met een aantal andere leveranciers.  

 

Het Koningsontbijt zal ook dit jaar weer bestaan uit gezonde en feestelijke producten in lijn met de 

richtlijnen van de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum.  

Het bestaat uit: 

Goudeerlijk bus fijn volkoren brood  

Yam licht meerzaden glutenvrij brood  

Gouda's Glorie zonnepond 500 gram 

Campina Lang Lekker halfvolle melk  

Sourcy kids water aardbei en/of sinas 

Zak kinderappels  

Komkommer 

Jumbo appelstroop 

Jumbo smeerkaas light 20+ 

Koningsspelen drinkbekers 

 

Dus… vrijdagmorgen 21 april niet of niet zo veel eten ‘s morgens, omdat we gezellig met elkaar gaan 

ontbijten! 

 

 

Musical 
De musical is definitief vastgesteld en zal worden gehouden op dinsdagavond 23 mei. We hebben als 

team gekozen voor de musical See You. De hoofdrollen zullen worden gespeeld door de leerlingen 

van groep 7 en 8. Het openingslied en het slotlied zal door alle groepen worden gezongen. De andere 

tussenliggende liedjes worden gezongen door groep 3 tot en met 6. Voor het slotlied is er een act van 

groep 1 en 2. Zo komen alle kinderen van de Skutslús op het podium. 

Groep 7-8 is al begonnen met het instuderen van de rollen en ook wordt er al volop gezongen in de 

andere groepen. We hebben er zin in! 

 

Twee reporters sluipen met camera en iPad door de 
wijk. Maar zijn het wel echte reporters, of voeren ze 
iets in hun schild?  
Het gonst van de geruchten: Er komt een nieuwe 
soap. Ze zijn op zoek naar nieuw talent! Natuurlijk 
staat de hele wijk op z'n kop en reageert iedereen 
verschillend. Laat je je zien of kruip je liever weg? 
Maar als de meest opvallende talenten plotseling 
verdwijnen, slaat de paniek toe.  
Hebben de 'reporters' daarmee te maken? 
Internationale media duiken op de zaak, de 
recherche kamt de buurt uit maar vindt geen spoor.  
 
Totdat er op een avond licht brandt in de 
leegstaande bioscoop... 
 

 

Alvast noteren 

Maandag 24 april tot en met vrijdag 28 april – meivakantie 

Dinsdag 2 mei – schoonmaken monument groep 7-8 

Vrijdag 5 mei - Bevrijdingsdag – alle leerlingen vrij 



Zondag 14 mei - Moederdag 

Dinsdag 23 mei – Musical 

Maandag 29 mei – Schoolreisje groep 1-6 

                            Donderdag 25 mei – Hemelvaartsdag – alle leerlingen vrij 

     Vrijdag 26 mei – Extra vrije dag 

     Maandag 23 mei t/m donderdag 26 mei- Avond4daagse  

                               

 

Notulen MZR vergadering CBS de Skutslús donderdag 26 januari 2017 

Tijd: 19.30 uur 

Aanwezig: Barend, Sharifa, Diana, Sjoerdtje, Stefanie 

 

1. Opening 

Diana heet iedereen welkom 

 

2. Vaststellen agendapunten 

Er zijn twee extra agenda punten: 

– De visie-bijeenkomsten van het team. Zie punt 4g 

– Continurooster. Zie punt 4h 

 

3. Notulen vorige keer 

De notulen worden zonder wijzigingen goedgekeurd. 

Actiepunt 5d m.b.t. de begroting van de MZR: 

Diana heeft hierover met Pieter gesproken. Er is een klein budget van ongeveer 90 euro 

beschikbaar voor MR zaken binnen de school. Pieter geeft aan dat het niet meer noodzakelijk 

is om hiervoor een begroting te maken. 

 

4. Agendapunten 

4a. Samenwerking Stavoren – Molkwerum 

Er liggen op dit moment geen punten op dit gebied. Binnenkort komen beide MR 'en weer een 

keer bij elkaar. 

 

4b. Facebook 

Er is inmiddels een brief naar ouders verzonden met daarin de vraag of ze de gegevens m.b.t. 

het lid worden van de beveiligde Facebook-groep van De Skutslús willen doorgeven. 

Inmiddels zijn al veel ouders lid geworden. 

 

4c. Cees 

Cees werkte een poos bij ons op school als een soort conciërge. Helaas heeft hij ergens anders 

een baan gekregen en wordt hij niet vervangen. Dat betekent dat we toch weer vaker een 

beroep zullen moeten doen op ouders voor allerhande klusjes, onkruid wieden/spuiten, etc. 

Pieter bespreekt dit ook met de ouderraad. 

 

4d. Strategisch beleidsplan 

Nije Gaast is bezig met het ontwikkelen van een nieuw strategisch beleidsplan 2015-2019. Ter 

inzage is ons een concept van de ambities gegeven waar Nije Gaast de komende vier jaar op 

koerst. Een heldere, brede ambitie die in begrijpelijk Nederlands beschreven staat. Voor de 

zomervakantie zal dit nieuwe strategische beleidsplan af zijn. 

 

4e. Ouderbetrokkenheid 3.0 

Volgend schooljaar gaat Nije Gaast werken met ouderbetrokkenheid 3.0. Afgelopen 



schooljaar is er al een studiedag voor docenten, CVB en (G)MR leden geweest. Een aantal 

scholen doen hier al heel veel mee, anderen moeten er nog helemaal mee beginnen. 

Ouderbetrokkenheid 3.0 ziet een grotere samenwerking tussen school, kind en ouders. 

 

4f. Nieuw MZR Lid 

Per september 2017 gaat Diana de MZR verlaten en we zijn op zoek naar een nieuw lid. Er is 

al een ouder die zich aangemeld heeft. Wij versturen een brief naar ouders met de vraag of zij 

daar akkoord mee gaan of nog andere mensen willen aanmelden als nieuw lid. 

ACTIEPUNT: Brief versturen. 

 

4g. Visiebijeenkomsten 

Het team van De Skutslús heeft een visiebijeenkomst gehad. De huidige visie is achterhaald 

en het is tijd om te kijken waar De Skutslús nu voor staat. Samen met een begeleider hebben 

ze gekeken naar wat ze willen, hoe zij de school zien in de toekomst. Een nuttige en 

interessante bijeenkomst. De docenten zitten veelal op een lijn, de begeleider helpt Visie te 

vormen. Er volgen nog twee middagbijeenkomsten. T.z.t. horen we hier meer over. 

 

4h. Continurooster 

Tot nu toe bevalt het continurooster goed. De kinderen hebben er helemaal geen moeite mee. 

Voor leerkrachten is het organisatorische even puzzelen. Maar ook dat went snel en het 

nieuwe ritme zit er al aardig in. 

 

5. Ingekomen stukken 

Info magazine MR 

ACTIEPUNT STEFANIE: lezen en terugkoppelen wanneer nodig. 

 

6. GMR 

Er zijn geen punten uit de GMR. 

 

7. Rondvraag 

Stefanie: gaan we nu helemaal niet meer naar de Ouderraad vanuit de MR? 

Dit is niet meer noodzakelijk. We vergaderen nu op dezelfde avond als de OR, als er zaken 

zijn die met elkaar besproken moeten worden, kunnen we direct bij elkaar aankloppen. 

 

8. Volgende vergadering 

Donderdag 9 maart 2017 

Tijd: 19.30 uur 

Plaats: De Skutslús 
 

 

Notulen MZR vergadering CBS de Skutslús donderdag 9 maart 2017 

Tijd: 19.30 uur 

Aanwezig: Barend, Sharifa, Diana, Sjoerdtje, Stefanie 

 

1. Opening 

Diana heet iedereen welkom 

 

2. Vaststellen agendapunten 

De agenda wordt onveranderd vastgesteld. We hebben niet veel punten, het wordt een korte 

vergadering. 



 

3. Notulen vorige keer 

De notulen worden zonder wijzigingen goedgekeurd. 

ACTIEPUNTEN vorige notulen: 

– Brief versturen Nieuw MZR Lid: 

Deze brief is inmiddels verstuurd naar ouders. Pieter heeft hem opgesteld. 

 

4. Agendapunten 

4a. Samenwerking Stavoren – Molkwerum 

Rika Tulner, het CvB van Nijegaast, is bij ons in de MR vergadering geweest om met ons te 

overleggen over de situatie m.b.t. de leerlingaantallen op De Skutslús en It Swannenêst in 

Molkwerum. It Swannenêst heeft nog maar erg weinig leerlingen en dat wordt in de toekomst 

steeds minder. De kans dat het lukt om It Swannenêst te laten bestaan is dus ook zeer klein. 

Ook Stavoren heeft in de toekomst te maken met een dalend leerlingaantal. Rika wilde graag 

van ons weten hoe we tegenover een eventuele fusie staan. 

Aangezien we al op meer vlakken een goede samenwerking hebben en de kinderen en 

leerkrachten elkaar dus kennen, lijkt het ons een makkelijkere stap om met deze school te 

fuseren dan met bijv. Koudum. Het is nooit leuk als er een school in een dorp dicht moet, 

maar het onderwijs moet kwalitatief wel goed blijven. Met weinig kinderen en klassen met 

soms maar 1 leerling is dat moeilijk.  

Wij staan open voor eventuele grotere samenwerking/fusie. 

Rika en Pieter geven aan dat dit ook in de MR vergadering in Molkwerum besproken is en dat 

er maandag een ouderavond is geweest voor de ouders van leerlingen van It Swannenêst. De 

reacties van ouders waren verdeeld. We willen graag weten wat de MR van It Swannenêst 

ervan denkt en we willen dan ook op korte termijn met beide MR'en bij elkaar komen. Diana 

heeft geprobeerd te bellen, maar zonder resultaat. Ze maakt komende week een afspraak met 

hen om eind maart bij elkaar te komen. 

 

4aa. 4 April 2017,  Masterclass MR en Fusie 

Diana kreeg een mailtje over deze masterclass. Op dinsdag 4 maart is er een training voor MR 

leden m.b.t. fuseren. Met het oog op eventuele fusies lijkt het ons handig om hier wel naar toe 

te gaan met een delegatie MR leden uit Stavoren en Molkwerum. 

Stefanie gaat vanuit De Skutslús en als er geen tegen reacties komen zouden we het prettig 

vinden als Eveline Bosma ook vast meegaat. Sjoerdtje, Barend en Sharifa kunnen op deze 

avond niet en Diana gaat er in september uit, dus voor haar is het minder nuttig. We wachten 

25 maart (einddatum voor het insturen van tegenkandidaten) af en bepalen dan of Eveline wel 

of niet mee gaat/wil. 

ACTIEPUNT STEFANIE: Opgeven voor deze training. Opgeven kan tot 29 maart. 

 

4b. 11 April 2017,  vergadering GMR en MR leden mbt toekomst GMR 

Op dinsdag 11 april 2017 is er een bijeenkomst m.b.t. de toekomst van de GMR. Er is 

gevraagd of er per MR een aantal leden mee willen denken. Stefanie is daar al vanwege haar 

rol in de GMR, Diana geeft aan daar wel naar toe te willen. 

ACTIEPUNT STEFANIE: Diana opgeven voor deze avond. 

 

4c. 18 Mei 2017, voorzittersoverleg 

Vorige keer is het voorzittersoverleg niet doorgegaan. Nu is het geplaatst op 18 mei. Diana 

gaat erheen. Er zijn vanuit onze MR geen vragen of onderwerpen die we willen bespreken. 

 

4d. Nieuw MZR lid 



De brief is al enige tijd geleden verstuurd. Tot op heden hebben we geen tegen-reacties 

gekregen. Men heeft de tijd tot 25 maart 2017 om dat te doen. Gebeurt dat niet, dan is Eveline 

Bosma, ons nieuwe lid. Ze zal, zonder tegenreacties op de voorstelbrief, a.s. april al instappen 

zodat ze vast kan meedraaien en al “ingewerkt” is voor het komende schooljaar. 

 

4e. Continurooster 

Er zijn alleen maar positieve geluiden. Het werkt lekker. Er is meer rust op school. Kinderen 

pakken makkelijker hun werk weer op na de pauze en het lijkt alsof de dag stukken sneller 

gaat. 

 

5. Ingekomen stukken 

Geen ingekomen stukken. Het MR-blad van vorige keer is gelezen. Staan geen 

noemenswaardige berichten in. 

 

6. GMR 

Er zijn geen punten uit de GMR. 

 

7. Rondvraag 

Er zijn geen vragen. 

 

8. Volgende vergadering 

Woensdag 3 mei 2017 

Tijd: 19.00 uur 

Plaats: De Skutslús 

 

Onderwerpen voor de volgende vergadering: 

– Evaluatie Continu rooster 

– Verslag van het voorzittersoverleg 

– Verslag van het GMR-MR overleg over toekomst van de GMR 

– Verslag van Masterclass MR en Fusie 

– Gesprek MR It Swannenêst 

 
 


