
Toelichting bij de maandkalender van juli 2017.  
 

Administratiedag 

Vrijdag 7 juli is een administratie-dag voor het team om alle toetsen te analyseren en de groepsplannen 

voor het nieuwe schooljaar op te stellen. Alle leerlingen zijn dan vrij. 

 

Conciërge 

Misschien heeft u onze nieuwe conciërge al zien lopen en heeft u het ook aan het plein gezien, maar 

we zijn heel blij dat we u kunnen vertellen dat Geert Talsma ons team komt versterken als conciërge. 

Geert is 1 juni begonnen met zijn werkzaamheden voor Nije Gaast. Op de dinsdagen werkt hij voor de 

Skutslús en op de andere dagen werkt hij voor andere scholen binnen de stichting.  

 

Ouderbetrokkenheid 

In de bijlage vindt u een brief over ouderbetrokkenheid. In deze brief staat dat een aantal scholen van 

Nije Gaast het nieuwe schooljaar direct starten met alle activiteiten rond Ouderbetrokkenheid 3.0. Op 

de Skutslús maken we pas in januari 2018 hier een start mee. De in de brief genoemde 

samenwerkings-dag zal plaatsvinden op woensdag 21 maart 2018. 

 

Start nieuwe schooljaar 

We willen een goede start maken in alle groepen en gaan daarvoor in de eerste weken werken in alle 

groepen met ‘de Gouden Weken’.  

De Gouden Weken worden ingezet om het goud dat je in handen hebt, je leerlingen, in korte tijd te 

smeden en te kneden zodat er een fijne sfeer in je groep heerst, een heel schooljaar lang. De Gouden 

Weken zijn de eerste twee weken van het schooljaar.  

Ze zijn bij uitstek geschikt om een fundament neer te zetten voor een goede groepsvorming. Het 

accent ligt dus op groepsvormende activiteiten. Leerkrachten krijgen een stappenplan aangereikt hoe 

ze deze gouden weken vorm kunnen geven. Het stappenplan omvat naast suggesties voor de inzet van 

groepsvormende activiteiten, ook suggesties voor de regelgeving, de indeling van het lokaal en de 

indeling van een dag.  

 

 

Snappet,  

een evaluatie en hoe verder: 
In het schooljaar 2016-2017 zijn we op CBS 

de Skutslús in groep 5 en 6 gestart met het 

werken met Snappet. 

 

Opstart en Vakken 

In de zomervakantie 2016 werd er een start gemaakt met het gebruiksklaar maken van de tablets voor 

de leerlingen. Elke tablet werd gekoppeld aan één leerling. De WiFi instellingen werden ingevoerd. 

Het oplaaddock en de bijbehorende snoeren werden geïnstalleerd en de leerkrachten gingen in 

Heerenveen op een beginnerscursus. Deze beginnerscursus was vooral bedoeld om meer zicht te 

krijgen op het opstarten en het werken met Snappet. Met name het gebruik van het leerkracht-

dashboard werd uitgebreid toegelicht. Daarnaast kreeg elke leerkracht ook een persoonlijke Snappet-

begeleider waar regelmatig telefonisch contact mee kon worden opgenomen. 

 

In groep 5-6 zouden we een start maken met alle vakken die Snappet aanbiedt: rekenen, taal, spelling, 

woordenschat, begrijpend lezen, technisch lezen, automatiseren en studievaardigheden. 

Begrijpend lezen viel vrijwel direct in het begin al af omdat we daar een dure Nieuwsbegrip XL 

licentie voor moesten aanschaffen. We hebben besloten dit niet te doen en onze methode 

Tekstverwerken te blijven gebruiken met de bijbehorende leesboeken en werkboeken. 

Gaandeweg bleek ook het technisch lezen minder bij ons te passen. De aangeboden leesteksten en 

vragen waren prima maar voldeden eigenlijk niet aan hoe wij het liefst het technisch lezen aan de 

leerlingen aanbieden: het essentiële hardop lezen, met elkaar lezen, duo-lezen, de coachende rol van de 



leerkracht door voordoen-nadoen viel helemaal weg. Dus ook hier kozen we er na twee maanden voor 

om gewoon weer Estafette te gebruiken. 

 

Na de eerste opstart periode zijn we verder gegaan met de vakken rekenen, taal en spelling voor de 

hele groep.  

Studievaardigheden wordt vooral door de sterkere individuele leerling gebruikt als aanvulling op 

Levelwerk.  

Automatiseren wordt soms door de hele groep gedaan als aanvulling op de rekenles, soms door de 

zwakkere individuele leerling als extra oefenstof. 

Woordenschat wordt regelmatig door de hele groep gedaan als aanvulling op de taalles, en standaard 

door de leerlingen met een kleine woordenschat. 

 

WiFi, beheer en onderhoud 

Er zijn nauwelijks tot geen problemen wat betreft de WiFi verbinding. In het afgelopen jaar is het twee 

keer voorgekomen dat we geen gebruik konden maken van de Snappet-tablets vanwege 

verbindingsproblemen. Dit kwam door een landelijke storing die hooguit twee uur duurde.  

Het komt wel eens voor dat de verbinding wat slechter is. Dit ligt meestal aan Ziggo en niet aan onze 

eigen WiFi acces points.  

Van de 18 tablets is er het afgelopen jaar één terug gestuurd naar Snappet vanwege problemen met het 

scherm. We konden direct één van de twee reserve tablets gebruiken en kregen binnen een week een 

nieuwe tablet opgestuurd. 

 

Het opladen van de tablets gebeurt na schooltijd en voor schooltijd. De tablets worden door middel 

van kabeltjes aan het oplaaddock verbonden. De klassendienst verzamelen de tablets ’s middags en 

bevestigen de kabeltjes. De leerkracht zet het oplaaddock uit bij het naar huis gaan en weer aan bij 

aankomst ’s morgens op school. De opgeladen tablets worden door de klassendienst weer uitgedeeld. 

‘Lege’ tablets komen dus niet voor. 

 

Het is wel noodzakelijk de schermen van de tablets regelmatig schoon te maken. De leerlingen doen 

dit zelf met de daarvoor bestemde doekjes die in de klas aanwezig zijn. De leerkracht doet daarnaast 

nog een wekelijkse ronde met een spuitbusje met een speciale vloeistof om hardnekkig vuil te 

verwijderen.  

 

Evaluatie algemeen 

In het afgelopen jaar heeft Snappet bewezen de traditionele elementen van onderwijs die goed werken 

te verankeren en te versterken met de nieuwe mogelijkheden van techniek. Snappet is een unieke 

combinatie van een adaptief onderwijsplatform van het hoogste niveau en een navigatiesysteem 

(leerkracht dashboard) dat de leerkracht optimaal ondersteund. 

Met Snappet ontvangen de leerlingen feedback na het maken van een opgave waardoor ze gelijk weten 

of zij de opgave goed of fout hebben gemaakt. Leerkrachten krijgen direct en continue inzicht in de 

voortgang van het leerproces van individuele leerlingen en van de hele groep. Deze feedback kan 

direct worden ingezet om het leerproces te verbeteren.   

De adaptieve opgaven spelen een belangrijke rol in de verklaring voor de positieve resultaten. Bij 

adaptieve opgaven wordt het niveau van de opgaven optimaal aangepast op de leerbehoeften en het 

niveau van de leerling. 

 

Alle voor- en nadelen op een rijtje 

 

VOORDELEN 

 Leerlingen zijn enthousiast over het werken met een tablet (aansluiting leefwereld); 

 Leerlingen kunnen op eigen niveau werken, de software sluit hier bij aan; 

 Leerlingen worden actief betrokken bij de les (betere concentratie); 

 Leerlingen kunnen zelfstandig werken aan opdrachten op hun eigen niveau; 

 Leerlingen hoeven minder te wisselen in werkboeken/schriften e.d.; 



 Leerlingen werken efficiënt en maken daardoor meer oefenstof; 

 Leerlingen hebben meer zicht op de leerdoelen waaraan ze werken; 

 Leerlingen ‘verprutsen’ geen tijd meer omdat ze altijd werk hebben: door de werkpakketten 

kunnen leerlingen werken aan hun eigen leerdoelen; 

 Leeropbrengsten kunnen hoger worden bij intensief Snappet gebruik; 

 Leerkrachten hebben een duidelijk en actueel overzicht van de leerprestaties en vorderingen 

van de leerlingen en kunnen hier beter op inspelen; 

 Leerkrachten hebben een duidelijk overzicht van de leerdoelen die al zijn behaald en waar nog 

aan moet worden gewerkt. Welke leerlingen hebben extra instructie nodig, bij welke 

leerlingen moet het streefniveau naar boven of beneden worden aangepast? 

 Leerkrachten kunnen thuis inloggen op het Snappet dashboard en gemakkelijk hun lessen 

voorbereiden en de werkpakketten voor hun leerlingen klaarzetten; 

 Leerkrachten hoeven minder werk na te kijken (dit doet de software) waardoor er meer tijd 

over blijft voor het volgen van de leerling, het analyseren van de resultaten van de leerling en 

de lesvoorbereiding; 

 Leerkrachten hebben door het werken met Snappet een beter overzicht op de processen binnen 

de groep. 

 

NADELEN 

 Leerlingen moeten goed de tijd nemen om bijvoorbeeld informatie te zoeken, goed te lezen en 

na te denken voordat ze een vraag beantwoorden. Fouten kunnen wel weer worden hersteld 

maar het eerste antwoord telt voor de beoordeling!  

 In een combinatiegroep is het tussentijds gebruik van het dashboard niet aan de orde vanwege 

de instructie aan de andere groep. De directe feedback is dan praktisch niet mogelijk; 

 Leerlingen leren minder goed/netjes te schrijven. De schrijflessen moeten daarom wekelijks 

structureel worden aangeboden. Een afwisseling in lesaanbod verdient ook aanbeveling zodat 

leerlingen niet een hele morgen achter hun tablet zitten; 

 Leerlingen werken minder samen en zijn erg gericht op het werken op hun tablet en hun werk; 

 De zit/werkhouding van de leerlingen tijdens het werken met de tablet blijft een 

aandachtspunt. Veel leerlingen hebben de neiging te gaan ‘hangen’; 

 Snappet is vooral gunstig voor de sterkere leerlingen. Over het algemeen maken zij meer 

opgaven dan de zwakkere leerlingen waardoor ze betere scores laten zien. 

 

Voor ons wegen de grote voordelen op tegen de 

nadelen. Ook sluit het werken met Snappet 

naadloos aan bij de visie en de missie van De 

Skutslús. We hebben daarom besloten in het 

schooljaar 2017-2018 het werken met Snappet uit 

te breiden naar groep 7 en 8. 

Groep 7 is halverwege het schooljaar 2016-2017 

ter introductie al begonnen met het werken met de Snappet-tablet met het onderdeel woordenschat. 

Het vakkenpakket zal met de start van het nieuwe schooljaar worden uitgebreid met de vakken 

rekenen, taal en spelling. 

In groep 7 en 8 zal op dezelfde manier worden gewerkt met Snappet als in groep 5 en 6. 

 

Plusklas 

Op 11 en 12 juli zijn de laatste Plusklas-morgens van schooljaar 2016-2017. De Plusklaskinderen 

sluiten samen met juf Gerda het schooljaar op een leuke manier af. 

 



Rapporten en 10 minuten gesprekken. 

Op maandag 10 juli krijgen de leerlingen het laatste rapport van schooljaar 2016-2017 mee naar huis. 

De 10 minuten gesprekken staan daarna gepland voor donderdagavond 13 juli. U heeft hiervoor 

inmiddels een uitnodiging ontvangen. Kunt u op het aangegeven tijdstip niet, wilt u dan onderling 

ruilen en dit doorgeven aan de desbetreffende leerkracht(en). 

 

FEESTJES… 

Verjaardag juf Sjoerdtje en juf Lienke  

Op maandag 17 juli vieren juf Sjoerdtje en juf Lienke hun verjaardagen met groep 5-6. De kinderen 

mogen die dag verkleed op school komen. ’s Morgens hebben de juffen een gevarieerd 

feestprogramma bedacht. ’s Middags gaat groep 5-6 naar een mooie film kijken en bij mooi weer 

buiten activiteiten doen. 

Verjaardag juf Sharifa en verjaardag juf Anita  

Op dinsdag 18 juli vieren juf Sharifa en juf Anita hun verjaardagen met groep 3-4. Op deze dag neemt 

juf Sharifa ook afscheid van de kinderen van haar groep, omdat het dan haar officiële laatste lesdag is. 

Verjaardag juf Baudina en juf Geertje 

Bij mooi weer vieren juf Baudina en juf Geertje hun verjaardagen op woensdag 5 juli met hun groep. 

Deze dag komen de kinderen van groep 7-8 op de fiets. 

 

 

Speeltoestellen 

We hebben overleg gehad met Anneke Walinga van de gemeente 

over de vervanging van speeltoestellen. Samen met het team hebben 

we drie nieuwe speeltoestellen uitgezocht. Deze nieuwe 

speeltoestellen worden zo snel mogelijk na de zomervakantie 

geplaatst.  

 

 

Schoonmaken kleutermateriaal 

Aan het einde van het schooljaar is het noodzakelijk alle kleutermaterialen schoon en fris te maken 

zodat we het nieuwe schooljaar weer hygiënisch kunnen beginnen. We willen u als ouders vragen ons 

hierbij te helpen. Het zou heel fijn zijn wanneer u op vrijdag 14 juli materiaal zou willen komen 

ophalen, waarop u het maandag 17 juli dan weer schoon kunt inleveren bij de kleuterjuffen. Ook niet 

kleuter-ouders zijn van harte welkom om hieraan mee te werken. 

Ook zijn we op zoek naar een naai-moeder of naai-oma/beppe die ons kan helpen de verfschorten en 

verkleedkleren te verstellen. U kunt zich hiervoor opgeven bij de kleuterjuffen. 

 

 

Schoonmaakavond en afscheidsborrel 

Maandagavond 17 juli is het weer schoonmaakavond!  

Vanaf 19.00 uur verwachten we alle ouders die volgens het 

rooster zijn ingedeeld (zie bijlage) om de handen uit de 

mouwen te steken! Mocht u onverhoopt toch niet kunnen, geeft 

u dit dan even door, dan weten we op wie we kunnen rekenen. 

 

Na het schoonmaken is er gelegenheid om met elkaar het 

jaar af te sluiten onder het genot van een hapje en drankje. 

U kunt dan ook afscheid nemen van juf Epie en juf Sharifa, MR-lid Diana de Groot en de 

Ouderraad leden Paulien van der Pal en Wilma Zwaan 

 

 

Gymkleding 

In groep 3 gaan de leerlingen voor het eerst naar de Kaap voor hun gymnastieklessen. Elke maandag 

en donderdag hebben groepen 3 t/m 8 gym. Maandag geven de juffen spel-lessen en donderdag 

toestel-lessen. Voor deze gymlessen is het nodig dat uw kind een aparte gymtas meeneemt naar school 



met daarin een sportbroekje, een T-shirt en sportschoenen met witte zolen die niet buiten worden 

gebruikt. 

De ervaring leert ons dat vooral met de opstart van het nieuwe schooljaar de gymkleding van de 

kinderen nog niet op orde is. De schoenen zijn te klein geworden, de gymtas is nog niet compleet. We 

hopen dat u er extra op wilt letten, zodat we een goede sportieve start kunnen maken. 

 

Afscheid groep 8 

Op dinsdag 18 juli nemen we afscheid van onze groep 8 leerlingen.  

 

Naar Bogerman Koudum gaan: Tsega Behre Hadgu, Petra Boxum, Boaz van den Brink, 

Jacob van Dam, Auke Jott de Groot, Hillie de Groot, Xander van IJzendoorn, Sander Meester, 

Amarins van der Pal, Inge de Roos, Anne Veenstra, Anna de Vries en Jurjen Visser. 

Naar het RSG Sneek gaan: Wende Tans en Zara van der Werff. 

 

We gaan om 15.00 uur met groep 8 op stap naar… en hopen rond 19.00 uur weer op school te zijn 

voor de afscheidsavond, georganiseerd door en voor de leerlingen. De ouders van de schoolverlaters 

worden uitgenodigd voor dit afscheid dat begint om 19.30 uur.  

Woensdag 19 juli zijn de leerlingen van groep 8 vrij om roosters e.d. op te halen van hun nieuwe 

school. Donderdagmorgen verwachten we ze dan weer op school voor de vossenjacht. 

 

Laatste schooldag – Vossenjacht 

Op donderdag 20 juli vieren we met elkaar de laatste schooldag. Alle leerlingen komen gewoon om 

8.30 uur op school in hun eigen groep. Om 9.30 uur gaan we in groepjes uiteen voor de vossenjacht in 

Stavoren. Mocht het heel slecht weer zijn, dan zullen de spelletjes van de vossen in school worden 

gehouden.  

Rond 12.00 uur gaan de leerlingen weer naar hun eigen groep om van elkaar en hun juffen afscheid te 

nemen. Om 12.30 uur is iedereen dan vrij en begint de zomervakantie. 

 

 

Opmerkingen:  

 Deze dag is het niet nodig fruit en drinken mee te geven en uw kind komt thuis 

eten; 

 Wilt u uw kind maandag 17 juli een grote stevige tas meegeven met naam voor 

alle laatste werkjes. 
 

 

Alvast noteren: 

          

         21 juli - Start Zomervakantie 

  4 sept. -  Start nieuwe schooljaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Het Team van CBS de Skutslús 
wenst iedereen een hele fijne 

 
en zonnige 

zomervakantie 


