
Toelichting bij de maandkalender maart 2018 

 

Luizencontrole 
Na de voorjaarsvakantie is er weer een luizencontrole op woensdag 7 maart. Wilt u 

ervoor zorgen dat uw kind op deze dag geen gel en ‘moeilijke vlechten’ in het haar 

heeft? Dit maakt de controle een stuk gemakkelijker. 

 

NL DOET 
Zaterdag 10 maart van 13.00 uur tot ongeveer 15.30 uur doen 

we weer mee met de actie “NL DOET 2018” van het Oranje 

Fonds. Het Oranje Fonds organiseert, samen met duizenden 

organisaties in het land, NL DOET; de grootste 

vrijwilligersactie van Nederland. NL DOET zet vrijwillige 

inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) 

de handen uit de mouwen te steken.  

 

Het is de bedoeling dat we deze middag de buitenkant van het 

schoolgebouw schoonmaken, het schoolplein opruimen en 

werkzaamheden verrichten in de tuin enz.  

We verwachten alle ouders die volgens het schoonmaakrooster 

zijn ingedeeld om ons hierbij te helpen. 

 

Willen jullie zelf het benodigde gereedschap meenemen om er een succesvolle middag van te maken? 

 

Open morgens 
Op maandag, dinsdag en donderdag 19, 20 en 22 maart staan er weer de jaarlijkse open morgens 

gepland. Voor u als ouders weer een mogelijkheid om even bij uw kind(eren) in de klas te kijken, sfeer 

te proeven en een les mee te maken. U krijgt hier binnenkort bericht over hoe wij de indeling hebben 

gemaakt om er voor te zorgen dat er niet te veel ouders tegelijk de klassen in gaan. 

 

Voor de kleutergroep is de indeling iets anders gemaakt omdat er alleen voor de pauze in de 

groep kan worden gekeken. Alle ouders van kleuters zonder broertjes en zusjes in de andere 

groepen worden op woensdag- en vrijdagmorgen ingepland. De ouders van kleuters die wel 

broertjes en zusjes hebben in de andere groepen worden ingedeeld op maandag, dinsdag en 

donderdag. 
 

Ouderbetrokkenheid 
Zoals in eerdere nieuwsbrieven al vermeld stond is er op 21 maart een Samenwerkingsdag 

Ouderbetrokkenheid van 15.00 uur tot 20.30 uur voor teamleden en ouders. Het zou mooi zijn als er 

zoveel mogelijk ouders aanschuiven om met ons in gesprek te gaan.  

Voor een warme maaltijd wordt gezorgd. In de week voorafgaande aan de Samenwerkingsdag krijgt u 

nog een opgavebriefje in verband met de catering van die dag. 

 

Techniek Tastbaar  
Binnen het basisonderwijs wordt hard gewerkt aan 

een goede invulling van Wetenschap en Techniek in 

het schoolcurriculum. Ervaringen voor de kinderen 

waarmee ze in aanraking komen met de techniek, 

technische bedrijven en de mogelijkheden in het 

technische werkveld, helpen hier natuurlijk bij. 

Bedrijven ondersteunen deze inspanning van harte 

en werken graag mee aan het vergroten van het 

enthousiasme bij leerlingen voor technische 

opleidingen. 



Op vrijdagmiddag 23 maart gaan onze groep 7-8 naar het techniekpromotieproject Techniek Tastbaar 

dat gehouden wordt op de vestiging van ROC Friese Poort in Sneek. 

  

Bij Techniek Tastbaar presenteren regionale bedrijven en instellingen zich met iets tastbaars (een doe-

activiteit) uit de techniek. De deelnemende bedrijven komen uit zeer uiteenlopende 

branches en geven een breed beeld van de moderne techniek en de mogelijkheden voor een loopbaan 

in de techniek.  

We zoeken nog een aantal chauffeurs maar daar gaan we na de voorjaarsvakantie mee verder. De 

leerlingen van groep 7-8 zijn deze middag iets later thuis dan normaal. 

  

Rectificatie 
In het schoonmaakrooster is een foutje geslopen: als laatste schoonmaakmoment staat 6 augustus 2018 

maar dat moet 6 september 2018 zijn. 

 

Musical 14 juni vervalt 
In de jaarplanning staat voor donderdag 14 juni de musical gepland. Helaas hebben we moeten 

besluiten deze musical te laten vervallen in verband met de uitvoering van ‘Zout West’ – theater aan 

het water, dat op dezelfde datum zal worden uitgevoerd door de inwoners van Stavoren. 

We hebben gezocht naar een andere mogelijkheid binnen de jaarplanner maar hebben geen andere 

datum kunnen vinden door de activiteiten die al vaststaan (Avond4daagse, schoolreisjes, sportdag, 

toetsweken enz.). 

De komende tijd willen we in samenspraak met de ouderraad gaan kijken hoe en wanneer we de 

musical voor de komende jaren gaan vormgeven. 
 

Alvast noteren 

 

Maandag 2 april - Paasmaandag 

Dinsdag 17 april - IEP toets groep 8 

Woensdag 18 april  - IEP toets groep 8 

Vrijdag 20 april  - Koningsdagontbijt 

Donderdag 26 april - Schoonmaken monument door groep 8 

Vrijdag 27 april    -  Koningsdag 

Maandag 30 april -           Start Meivakantie tot en met vrijdag 4 mei 

 

 

Notulen MZR vergadering CBS De Skutslús  donderdag 25 februari 2018 
 

Tijd: 19.00 uur 

Plaats: De Skutslús 

Aanwezig: Barend, Immertje, Sjoerdtje, Eveline, Stefanie en deels Pieter 

 

1. Opening 

Barend heet iedereen welkom. Ook Pieter die bij ons is aangeschoven vandaag. Daarom gaan 

we eerst naar punt 5.  

 

5. Punten vanuit de directeur 

A. Fusie: 

De Fusie Effect Rapportage (FER) is inmiddels geschreven. Dit is gedaan door een extern 

bureau. Ronald van adviesbureau PentaRho is op beide scholen geweest en heeft zich in de 

situatie ingeleefd. Daarna heeft hij de Fusie Effect Rapportage geschreven. Nu ligt het ter 

inzake/verbetering bij het CvB. De verwachting is dat het op korte termijn ook naar beide MR 

'en van de fusiescholen gestuurd zal worden. 

 



De ouders en kinderen van 't Swannenest zijn op de Open Morgen geweest op de Skutslús. 

Iedereen heeft zijn of haar vragen kunnen stellen tijdens een kop koffie. Ze hebben in de 

klassen kunnen kijken terwijl er les gegeven werd, er is informatie uitgewisseld. Het was 

allemaal heel informeel en het is als erg prettig ervaren om dat zo te doen. 

 

Afgelopen week is er op 't Swannenest een ouderavond geweest. Daar is informatie gegeven 

en met elkaar gesproken over de Fusie. Ook mocht iedereen zijn vragen, zorgen en eventuele 

wensen uitspreken. De grootste zorgen zijn er om praktische zaken zoals bijv. het heen en 

weer reizen, etc. 

 

Ook is er informeel geïnventariseerd hoeveel leerlingen de intentie hebben om na de 

zomervakantie 

mee te fuseren naar de Skutslús. Dit is gedaan om te kunnen bepalen of een fusie zinvol is of 

dat het om veel te weinig leerlingen zou gaan. Op dit moment zou het grootste gedeelte van 

de leerlingen mee fuseren naar de Skutslús, maar het zijn nog geen vaststaande gegevens. Het 

geeft het CvB, de MR en de directeur wel het vertrouwen om in te zetten op een fusie. 

 

Hoe nu verder: 

Zodra de Fusie Effect Rapportage door de beide MR'en bestudeerd is, willen wij samen met 

de MR van 't Swannenest een afspraak maken met Ronald van PentaRho. Met deze 3 partijen 

kunnen we dan praten over de F.E.R. en de Fusie zelf.  

De MR heeft instemmingsrecht m.b.t. een fusie. We kunnen alleen instemmen als wij het eens 

zijn met de F.E.R. en voordat wij kunnen instemmen moeten wij de achterban raadplegen 

hierover. Hoe we dit zullen doen zullen we tijdens de volgende vergadering bespreken.  

ACTIEPUNT STEFANIE: zoekt uit wat de rol, rechten en plichten van de MR in deze 

situatie zijn. 

 

Personeel van beide scholen ziet een fusie positief tegemoet, maar het is wel een spannende 

tijd m.b.t. de plek waar je dan komt te werken. Formatiegesprekken moeten nog gehouden 

worden. De fusie wordt natuurlijk wel meegenomen in het formeren van de formatie.   

 

B. Werkgroep onderwijs  

Deze werkgroep is bezig met de onderwijs visie. Op de Skutslús is de taalmethode aan 

vernieuwing toe. Ook al is de Fusie nog geen vaststaand feit, toch wordt er in deze werkgroep 

alvast op geanticipeerd. De werkgroep is dan ook samengesteld uit leerkrachten van beide 

scholen.  

Ook wordt er vast gekeken naar de methoden die op dit moment niet hetzelfde zijn op de 

Skutslús en 't Swannenest en hoe het team daarmee om kan gaan in het volgende schooljaar.  

 

2. Vaststellen Agenda 

Punt 3. Jaarplanning komt te vervallen.  

Verder zijn er geen veranderingen in de Agenda 

 

3. Notulen vorige vergadering 

Het punt van de jaarplanning moet eruit. Is per ongeluk in de notulen terecht gekomen als 

punt voor de volgende (deze dus) vergadering. Is nl al verstuurd. 

ACTIEPUNT STEFANIE: Jaarplanning uit de notulen van 30 november 2017 halen. 

 

4.  Ingekomen stukken 

– Nieuw MR mailadres 



Er is een nieuw email adres aangemaakt voor de MR. Als mensen de MR van De Skutslús 

willen mailen kan dat vanaf vandaag op mr.deskutslus@nijegaast.nl 

ACTIEPUNT STEFANIE: vragen aan Pieter of dit adres opgenomen is op de website van 

school. 

 

– Mail GMR mbt de structuur verandering 

De mail gaat over de structuur verandering van de GMR van Nijegaast. De GMR gaat niet 

meer met afgevaardigde van ieder school werken. Er worden nu Stichting breed mensen 

geworven als er een vacature is. Er zullen straks 8 mensen (ipv 12) in de GMR zitten. 4 

personeelsleden en 4 ouders en er is een onafhankelijke notuliste.  

Als wij, als MR, nog vragen of opmerkingen hebben hierover kunnen we dat nog doen. We 

hebben het allemaal gelezen maar geen vragen meer. Het is duidelijk. 

 

5. Punten vanuit de directeur 

Zie begin van deze notulen. 

 

6. Fusie 

–  Fusie effect rapportage 

– Stand van zaken in Molkwerum 

Voor beide punten hebben we op dit moment niets meer toe te voegen aan het gesprek wat bij 

punt 5 genotuleerd is. 

 

7. GMR 

Zie punt 4. Ingekomen stukken. 

 

8. Wttk 

We praten nog wat na over ouderbetrokkenheid 3.0. Het is nu nog wat onduidelijk wat we op 

de Ouderbetrokkenheid-middag gaan doen.  

Dit komt tijdens de volgende vergadering op de agenda. 

 

9. Rondvraag 

Geen punten voor de rondvraag 

 

10. Volgende vergadering 

Datum: Donderdag: 8 maart  (tenzij de Fusie Effect Rapportage er nog niet is, dan stellen we 

het  uit) 

Waar:    School of bij Eveline thuis 

Tijd:   19.45 uur   

 

 

Punten voor de volgende vergadering: 

– Fusie Effect Rapportage 

– Afspraak MR Molkwerum en Ronald van PentaRho. 

– Ouderbetrokkenheid 3.0  

– Vanuit de jaarplanning: 

 – Evaluatie stand van zaken personeelsbeleid 

 – Vaststellen klachtenregeling 

 – Vanuit de directeur: algemene gang van zaken m.b.t. financiën, organisatie, 

onderwijskundig beleid, e.d. 

mailto:mr.deskutslus@nijegaast.nl

