
Toelichting bij de maandkalender van februari 2017 

 

10 min gesprekken 
Op dinsdagavond 14 februari vinden de 10 minuten gesprekken plaats. Op de uitnodiging die u eind 

januari van ons ontvangt, staat de tijd vermeld waarop u/jullie op school wordt/worden verwacht. 

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn op de ingeplande tijd, dan kunt u onderling ruilen, maar wilt u dat 

dan wel doorgeven aan de desbetreffende leerkracht. 

Voor groep 8 staan er geen 10 minuten gesprekken gepland in verband met de verwijzingsgesprekken. 

Mocht er wel aanleiding zijn om even van gedachten te willen wisselen, dan kunt u natuurlijk altijd 

even een individuele afspraak maken. 

 
Schoonmaakavond 

We willen alle ouders die aanwezig waren op de schoonmaakavond van 11 januari van harte bedanken 

voor hun inzet. Wat is het fijn dat we met elkaar alles weer spik en span hebben gemaakt. Door er 

samen de schouders onder te zetten is de klus ook weer zo geklaard.  

Er waren een aantal ouders die de schoonmaakavond hebben gemist, misschien omdat we er geen 

extra mailing als herinnering over hebben gestuurd. We zouden het fijn vinden wanneer deze ouders  

zelf even contact opnemen met Wilma Zwaan van de Ouderraad om een vervangende datum te zoeken 

in de schoonmaaklijst. 

 

 

Voorleeswedstrijd

 
Op donderdagavond 2 maart om 19.00 uur is de regionale kwartfinale van de Nationale 

Voorleeswedstrijd in de bibliotheek van Bolsward. Voor onze school gaat Auke Jott de groot 

uit groep 8 er naar toe. 

De winnaars nummer 1 en 2 gaan door naar de regionale halve finale. Wij  wensen Auke Jott 

heel veel succes! 
 

 

Voorjaarsvakantie 

Van vrijdag 17 februari tot en met maandag 27 februari is de voorjaarsvakantie. 

Op 17 februari heeft het team een Nije Gaast Dei en op 27 februari heeft het 

team een administratie-dag. Alle leerlingen zijn dan vrij waardoor de vakantie 

lekker lang is! 

 

Alvast noteren 

1   maart Luizencontrole 

14-16 maart Open morgen 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notulen MZR vergadering CBS de Skutslús  donderdag 1 december 2016 
 

Tijd: 19.45 uur 

Aanwezig: Barend, Sharifa, Diana (voorzitter), Sjoerdtje, Stefanie (notulist) 

 

Aanwezige gasten: Pieter en Rika Tulner (College van Bestuur Nijegaast) 

 

1. Opening 

Diana heet iedereen welkom 

 

2. Samenwerking Molkwerum 

Diana heet Pieter en Rika welkom.  

We bespreken de gang van zaken rondom de samenwerking met de school in Molkwerum, te 

weten 'T Swannenest. Deels evalueren we het samen gymmen en les krijgen op 

donderdagmiddag. Deels spreken we over vernieuwende samenwerkingsmogelijkheden. We 

spreken af dat de MR-leden van beide scholen hier eens verder over communiceren. 

 

3.Vaststellen agenda 

Er zijn geen nieuwe agendapunten 

 

4. Notulen van de vorige vergadering 

Notulen is zonder wijzigingen aangenomen 

 

5. Agendapunten 

 

5a. Werkgroep continurooster 

Barend verteld vanuit de werkgroep: 

Er is een Plan/lijst gemaakt mbt de laatste punten. 

 

MR stemt in met het plan 

 

Het meeste is geregeld. Plannen voor pleinwacht/pauzemomenten etc. is gemaakt. 

Het enige wat nu nog moet gebeuren is de praktische punten oppakken. Dit wordt zoveel 

mogelijk aan de leerkracht/team zelf overgelaten. Ze willen daarin zo min mogelijk 

vastleggen, omdat dit voor iedere klas/leerkracht toch net weer een beetje anders zal zijn. 

 

Tip: voor de kerstvakantie nog wel een duidelijke brief/mail over het hoe en wat na de 

vakantie. 

 

5b. Gemeente 

De gemeente is op het moment aan het uitzoeken welk deel van het gebouw en het plein van 

de gemeente is en wat er bij de CBS de Skutslús hoort. Hier is vaak onduidelijkheid over als 

het gaat over schoonmaken, onderhoud, etc. 

We horen hier tzt nog over. 

 

5c. Snappet 

Juffen blijven positief over het gebruik van Snappet in de klas. Vooral het snelle overzicht 

wat welk kind doet/gedaan heeft en waar de moeilijkheden liggen inzichtelijk per kind is erg 

prettig. Je kunt meteen insteken op het “probleem”gebied.  



Binnen Nijegaast waren er Snappet-tablets over. De Skutslús kon deze wel gebruiken in groep 

7. Zij doen nu dus ook woordenschat op de tablet.  

 

5d. Facebook 

School is aan het zoeken naar een handig en eenvoudig werkend middel om op een leuke 

manier info met ouders te delen. Het gaat hier om de “leuke” informatie/foto's etc. De 

belangrijke informatie/uitnodigingen e.d. blijven op dezelfde manier toegezonden worden (per 

mail of op papier).  

De nieuwe website blijkt niet geschikt om snel even wat foto's te delen helaas. Er wordt 

gedacht aan een eigen facebook pagina waar je alleen op aanvraag lid van kunt worden. 

Lienke beheerd deze pagina. Alleen ouders mogen lid worden voor als nog. Dus geen 

leerlingen, broertje/zusjes, opa's of oma's.  

We horen hier tzt mee van. 

 

5d. MZR begroting 

We moeten wel een begroting indienen. Voorheen hielp Anneke hier altijd mee. 

We gaan er zelf even naar kijken. 

ACTIEPUNT DIANA: op zoek naar de begroting van vorig jaar. 

 

5f. Begroting Ouderbijdrage 2017 

De MR krijgt van Pieter de begroting mbt de ouderbijdrage 2017 ter goedkeuring aangereikt. 

Er zijn een aantal bedragen opgehoogd, vooral ivm de steeds hoger wordende kosten voor 

schoolreisjes. De kleuters gaan niet meer met een bus op schoolreisje. Schoolreisje worden al 

jaren samen met de school in Molkwerum gedaan. Voorheen konden we de kosten voor de 

bus dan delen. Omdat de kleuterklas in Molkwerum steeds kleiner wordt, worden de kosten 

voor de bus veel te hoog. 

MR geeft akkoord voor de Begroting mbt de Ouderbijdrage  2017 

 

6. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken 

 

7. GMR 

Er zijn veranderingen op komst. Op dit moment zijn er veel meer leerkrachten in de GMR als 

Ouders. Een ongelijke verdeling in de GMR mag wettelijk niet. Dit is ontstaan doordat 

scholen zijn gaan fuseren en we nu dus minder scholen hebben. De GMR is hier druk doende 

mee om dat aan te passen. 

 

8. Rondvraag 

Er zijn geen punten voor de rondvraag 

 

9. Punten voor de volgende vergadering 

–  Begroting MR indienen 

 

10. Volgende vergadering 

Donderdag 26 januari 2017 (of eerder wanneer nodig) 

Tijd: 20.00 uur  

Plaats: De Skutslús 
 


