
Toelichting bij de maandkalender van januari 2018. 
 

Schoonmaakavond en schoonmaakrooster 
Dinsdagavond 9 januari staat er weer een schoonmaakavond gepland. De 

avond begint om 19.00 uur. Wij kunnen vele helpende handen gebruiken om 

de lokalen weer netjes te maken maar ook om de handenarbeid-kelder op te 

ruimen.    

Willen de schoonmakers wel zelf een emmertje met poets-benodigdheden 

meenemen?  Het nieuwe schoonmaakrooster voor het schooljaar 2018 vindt u 

in de bijlage van de mail. 

 

Luizencontrole 

Op woensdag 10 januari komen de luizenmoeders uw kind weer controleren. Denkt u er aan deze dag 

geen gel of al te moeilijke vlechten in het haar van uw kind te doen. 

Bij de laatste controle van 13 december waren alle kinderen luisvrij. Het is altijd mooi om dit te 

weten. Blijf alert op een eventuele ‘uitbraak’ en controleer uw eigen kind zelf ook regelmatig. 

 

Ouderbetrokkenheid 

De “Skutslús” wil graag op een prettige en fijne wijze samenwerken met ouders. Want deze 

samenwerking is goed voor het leren en het plezier van alle kinderen.  

 

Samen met CPS Onderwijsontwikkeling en advies werkt de “Skutslús” aan een betere samenwerking 

tussen ouders en school. We noemen dit ouderbetrokkenheid 3.0. Hiervoor vindt er 11 januari eerst 

een onderzoek plaats naar de samenwerking tussen de school en de ouders.  

Op woensdagmiddag 21 maart vanaf 16.00 uur organiseren we een speciale samenwerkingsmiddag 

ouderbetrokkenheid 3.0 voor alle ouders en het hele team. Het is een actieve middag waarbij we met 

elkaar werken aan nieuwe inzichten voor de school! 

We bespreken dan wat er goed gaat op school in het contact en wat we met elkaar beter kunnen doen, 

zodat alle kinderen met nog meer plezier naar school gaan. 

De middag wordt geleid door twee trainers van CPS.  

Wij hopen, dat u hierbij aanwezig kunt zijn! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ouderbijdrage 
De bedragen van de ouderbijdrage zijn dit jaar gelijk gebleven, zoals u ook kunt lezen in onze 

schoolgids. De oudergeleding van de MZR heeft in november het voorstel ouderbijdrage cursusjaar 

2017/2018 goedgekeurd. U ontvangt binnenkort de rekening met het verzoek dit bedrag (of de 

termijnen) over te maken voor 1 augustus 2018. 

 

Voor schooljaar 2017/2018 zijn de volgende bedragen voor de ouderbijdrage vastgesteld: 

Cito Toetsen 

In week 5 tot en met 6 vinden in alle groepen weer de 

niet-methode-gebonden Cito toetsen plaats. Een goed 

moment om te kijken hoe onze leerlingen zich het 

afgelopen half jaar hebben ontwikkeld. Het zou fijn 

zijn als u deze weken geen dokters- of 

tandartsafspraken zou willen plannen onder schooltijd. 
 



 

 

Groep: 0 * 1 2 3 4 5 6 7 8 

          

Adoptiekind “PLAN” 
( 1x per gezin) 

€ 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 

Culturele activiteiten € 7,50 € 7,50 € 7,50 € 7,50 € 7,50 € 7,50 € 7,50 € 7,50 € 7,50 

Verjaardagen/ Jubilea/ 
afscheid/ leerkrachten e.d. 

€ 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 

“Feesten” € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 

Sinterklaas € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00     

Schoolreis / kamp € 26,00 € 26,00 € 26,00 € 37,00 € 37,00 € 37,00 € 37,00 € 37,00 € 37,00 

Afscheid groep 8         € 15,00 

Totaal: €55,50 €55,50 €55,50 €66,50 €66,50 €60,50 €60,50 €60,50, €75,50 

 
Groep 0 leerlingen en andere leerlingen die gedurende het schooljaar op school komen. 

 Leerlingen die voor 1 januari nieuw op school komen betalen het gehele bedrag 

 Na 1 januari betalen de leerlingen: 
o 50% voor de onderdelen: 

 Adoptiekinderen 
 Feesten 
 Verjaardagen e.d. leerkrachten 
 Culturele activiteiten 

 Na 1 mei betalen de leerlingen alleen het schoolreisje 
 
 

Open Morgen Ouders en leerlingen Molkwerum 

Op dinsdag 16 januari en woensdag 17 januari wordt er aan de ouders en leerlingen van Molkwerum 

de mogelijkheid geboden om kennis te maken met de leerkrachten, de leerlingen en het gebouw van de 

Skutslús in het kader van de op handen zijnde fusie. 

Van 9.00 uur tot 12.00 uur worden de belangstellenden door onze Ouderraad en Pieter rondgeleid door 

de school onder het genot van een kopje koffie en limonade. 

 
 

Leesplaneet 

Groep 5 tot en met 8 doen mee aan een 

pilot met Leesplaneet in combinatie 

met Snappet. 

We starten in januari met het werken op 

onze Snappet tablets, pc’s en iPads met 

Leesplaneet. De pilot loopt tot en met 

mei 2018. 

 

De leerkrachten hebben voor hun 

leerlingen een account aangemaakt. 

Met dit account kunnen kinderen zowel op school als thuis lezen en hun eigen boekenplank vullen. 

Dus een boek op school lezen en thuis verder lezen behoort dan tot de mogelijkheden. Ook kunnen 

informatieboeken en prentenboeken worden bekeken en gelezen. Handig voor het maken van 

werkstukken, maar ook heel mooi voor kinderen die wat meer moeite hebben met het lezen.  

 

Leesplaneet.nl is hét online leesplatform voor adaptief leesonderwijs. Het geeft uw kind en de 

leerkracht inzicht in het leesgedrag, bevat honderden online leesboeken (e-boeken) en biedt 

hoogwaardige leesondersteuning.  

De online leesboeken staan overzichtelijk naast elkaar op mooie boekenplanken! Klaar om te lezen op 

elke online device, op school én thuis. De goedgevulde bieb heeft informatieboeken over een veelheid 

aan onderwerpen, heeft avi-leesboeken op alle niveaus vanaf avi-start en heeft prentenboeken en een 

groeiend aantal boeken jeugdfictie. Leesplaneet heeft tools voor Leestempo en Leestechniek, kan 



activiteiten vòòr, tijdens en na het lezen bieden, geeft kind én leerkracht ‘inzicht in leesgedrag’ en 

geeft elk kind een Leesportfolio. 
 

Leesplaneet geeft de leerling meer verantwoordelijkheid voor de eigen leesontwikkeling en laat 

ze lezen wat ze leuk vinden en veel meer lezen. 

 

Met de diverse vormen van leeshulp (zowel met audio als visueel) ondersteunt Leesplaneet daarbij 

leeszwakke kinderen. Met de mogelijkheden voor voorkennisactivering ontwikkel je de woordenschat 

voor beter tekstbegrip en met de activiteiten ná het lezen volg je de leesbeleving en herhaalt de lezer 

desgewenst de nieuw verworven woordenschat.  

 

Na de kerstvakantie krijgt u van de leerkrachten via uw kind informatie over hoe er thuis kan worden 

ingelogd. We zijn heel benieuwd hoe het allemaal gaat werken en hoe de leerlingen van groep 5 tot en 

met 8 het gaan vinden. We hopen natuurlijk op veel enthousiaste lezers! 

 

 

Certificaat Superschool  
Van de Stichting Kinderpostzegels ontvingen we een certificaat 

SUPERSCHOOL! Dankzij de geweldige inzet van de leerlingen van CBS 

de Skutslús is het mooie bedrag van € 3.194,80 bij elkaar gebracht met de 

verkoop van de Kinderpostzegels. Een prachtig resultaat! Hiermee kunnen 

veel kinderen geholpen worden. 

 

 

 

Nieuwsbericht Gemeente Súdwest Fryslân 

Vergoeding reiskosten voor kinderen voortgezet onderwijs 

Woont u in de gemeente Súdwest-Fryslân en staat de dichtstbijzijnde school voor uw kind op meer 

dan 11 kilometer van uw woning? Gaat uw kind daarom met de bus of trein naar school? Gezinnen 

met een laag inkomen kunnen vanaf nu de OV-kaart vergoed krijgen of korting krijgen op een OV-

kaart. Dit geldt voor het schooljaar 2017/2018.  

 

Waar moet u onder andere aan voldoen: 

- U woont in de gemeente Súdwest-Fryslân. 

- De school is in de gemeente Súdwest-Fryslân. 

- De reisafstand van uw huis naar de school is meer dan 11 kilometer. 

- Uw kind gaat naar de dichtstbijzijnde school voor het geadviseerde schoolniveau. 

 

Op www.sudwestfryslan.nl/vergoedingreiskosten vindt u meer informatie en kunt u de vergoeding 

aanvragen. Heeft u een vraag? Dan kunt u ons bellen via het telefoonnummer 14 0515.  

 

 

Alvast noteren.  

 Dinsdag 6 februari - Start themaweken 

 Donderdag 15 februari- Administratie-dag team – alle lln. vrij  

 Vrijdag 16 februari rapport mee 

 Maandag 19 februari Nije Gaast Dei voor het team – alle lln. vrij 

 Woensdagvond 21 februari 10 minutengesprekken 

 Week 8 – adviesgesprekken VO voor groep 8 

 26 februari – 2 maart Voorjaarsvakantie 

 

 

 

 



Notulen MZR vergadering CBS De Skutslús donderdag 30 november 2017 

Tijd: 19.45 uur 

Aanwezig: Barend, Sjoerdtje, Eveline, Immertje en Stefanie 

 

1. Opening 
Hartelijk welkom allemaal 

 

2. Vaststellen agenda 

Extra punten worden genoemd bij punt 9 

 

3. Notulen vorige vergadering 

De notulen worden onveranderd goedgekeurd  

  
4. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken  

 

5. Fusie 

We wachten op een Fusie Effect Rapportage die het CvB moet schrijven. Tot op heden 

hebben we nog niets vernomen. We besluiten toch maar eens na te vragen hoe dit zit. 

 

Op het 'MR Voorzittersoverleg' van 3 weken geleden is er ook over gesproken. We hebben 

wat adviezen gekregen waar we op moeten letten, bij welke instanties we zo nodig hulp 

kunnen zoeken. Wij vinden dat in dit stadium nog niet nodig. Eerst maar eens afwachten wat 

er in de Fusie Effect Rapportage staat. 

In Molkwerum zijn ze nu aan het inventariseren welke ouders de intentie hebben om mee te 

gaan naar Stavoren. Zodra dat bekend is willen wij graag in overleg met de MR van It 

Swannenêst en Pieter. 

 

ACTIEPUNT BAREND:  

– Navragen bij Pieter hoe het staat met de Fusie Effect Rapportage 

– Volgende vergadering plannen in week 3 van 2018 met Pieter erbij. 

 

6. Speeltoestellen/schoolplein 

Nieuwe toestellen zijn vlak voor de herfstvakantie geplaatst. Ziet er goed uit. Iedereen is er 

blij mee. Ze worden goed gebruikt. 

 

7. Begroting 

Op het MR Voorzittersoverleg wat 2x per jaar door de GMR gefaciliteerd wordt werd 

gesproken over de begroting op schoolniveau. Voor de MR geldt namelijk een 

adviesbevoegdheid ten aanzien van de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid 

voor de eigen school. Wij bekijken altijd de begroting van het schoolfonds en geven daar ons 

advies over aan de directeur, maar de 'grote' begroting zien wij niet. Op een aantal andere 

scholen willen de MR'en dit heel graag, maar wij hebben ons tot op heden niet gerealiseerd 

dat we adviesrecht hebben op de complete begroting. Wij zullen Pieter er naar vragen maar 

vertrouwen er ook op dat de directeur van onze school een goede begroting neerzet, die 

nauwgezet gecheckt wordt door het CvB. De bovenschoolse begroting m.b.t. heel Nije Gaast 



wordt grondig bekeken door de GMR en ook daarin zit een stuk over de begrotingen per 

school. Eventuele fouten of gekke dingen worden er dan ook al uitgepikt. 

 

 

8. Jaarverslag 2016/2017 

Tot nu toe werd er door Diana (de oude voorzitter van de MR) altijd een jaarverslag gemaakt. 

Tot een aantal jaren geleden lazen we dat voor op de ouderavond aan het einde van het 

schooljaar. Deze ouderavond wordt niet meer gehouden en we vroegen ons af of het nog 

gebeuren moest. Barend heeft hier informatie over opgezocht. De MR is verplicht om ieder 

jaar een jaarverslag te schrijven.  

 

ACTIEPUNT BAREND: Jaarverslag 2016-2017 schrijven 

 

9. Wat verder ter tafel komt 

– Verspreiden notulen: 

N.a.v. het bovenstaande bij punt 8 komt er ter sprake hoe we de notulen naar de achterban 

willen blijven versturen. Op dit moment sturen we hem altijd mee met de maandkalender. Dit 

is niet verplicht. Andere scholen doen dat op andere manieren maar wij vinden deze manier 

prettig en we houden dit zo. 

 

- Schoolfruit: 

Sinds een poosje hebben we drie dagen per week schoolfruit. Het bevalt goed. 

Kinderen proeven bijna allemaal wel. Erg leuk om dit zo te doen. Het is niet altijd een 

hele portie fruit helaas. Soms hebben ze maar een half stukje fruit of minder. Soms 

ook gewoon een hele banaan per kind. Dit wisselt erg. Hier is de organisatie al over 

aangeschreven. 

 

10. Rondvraag 

We hebben niets voor de rondvraag. 

 

11. Sluiting/volgende vergadering 

Datum :   Afhankelijk van wanneer Pieter kan. 3
e
 week van januari. 

Tijd:   ? 

Plaats:   ? 

 

Punten volgende vergadering: 

– Jaarplanning MR 2017-2018 (BAREND maakt deze) 

 

 

 


