
Toelichting bij de maandkalender van oktober 2018 
 

Aanwezigheid Pieter op de Skutslús in oktober: 
Maandag 1 oktober 

Donderdag 4 oktober 

Maandag 8 oktober 

Woensdag 10 oktober 

Dinsdag 16 oktober 

Donderdag 18 oktober 

Dinsdag 30 oktober 

 

Kinderboekenweek 
De 64ste editie van de Kinderboekenweek vindt plaats van 3 t/m 14 oktober 2018. Het thema van de 

Kinderboekenweek van 2018 is Vriendschap en het motto is Kom erbij! 

BFF, hartsvriendinnen, bloedbroeders, het zijn allemaal hartenkreten van echte vrienden. Vriendschap 

is diep verankerd in de jeugdliteratuur. Niet voor niets natuurlijk: vrienden maken leer je als kind. De 

gelukzalige momenten van verbondenheid of juist het tegenovergestelde gevoel van miskenning als 

het niet lukt aansluiting te vinden of als je gepest wordt, iedereen maakt het mee. Online en offline. 

Echte vriendschap kent geen scheidslijnen en gaat door alle culturen, rangen, standen en geslacht 

heen. 

De eilandenruzie is het Kinderboekenweekgeschenk 2018. Een fantastisch nieuw avontuur met Rosa 

en Fico, de kinderen van de knotsgekke president Pablo Fernando van Costa Banana. Geschreven door 

Jozua Douglas, met illustraties van Elly Hees. 

DE EILANDENRUZIE 

De presidenten van Costa Banana en Costa 

Kanaria hebben al jarenlang ruzie over een paar 

onbewoonde eilandjes. Hun vriend Benito Blanco 

wil dat ze vrede sluiten en vrienden worden, en 

nodigt ze uit op een klein paradijselijk eilandje. 

Rosa en Fico mogen mee en ontmoeten Angelino, 

de zoon van hun vaders grootste vijand. Angelino 

blijkt heel aardig en al gauw sluiten ze 

vriendschap, maar is deze nieuwe vriend echt zo 

betrouwbaar als hij lijkt? 

 

SCHRIJVER: JOZUA DOUGLAS 

Niemand minder dan Jozua Douglas is de 

schrijver van het Kinderboekenweekgeschenk 

2018. Met zijn eigentijdse verhalen boordevol 

humor en spanning weet hij al jaren een breed 

lezerspubliek aan zich te binden. Zijn eerste 

boek De verschrikkelijke badmeesterwerd 

bekroond met de Hotze de Roosprijs en met de 

serie Costa Banana won hij tweemaal achter 

elkaar de Pluim van De Nederlandse Kinderjury 

(De gruwelijke generaal in 2016 en De 

ongelooflijke Ravi Ravioli in 2017). Deze boeken 

werden ook door het kinderboekenpanel van De 

Wereld Draait Door genomineerd voor 

Kinderboek van het Jaar. 

 

ILLUSTRATOR: ELLY HEES 

Illustrator en grafisch ontwerper Elly Hees is zeer 

geliefd in kinderboekenland. Ze illustreerde al 

meer dan vijftig kinderboeken van schrijvers als 



Tosca Menten, Francine Oomen en Thijs Goverde. Ook maakte ze de supergrappige tekeningen in Jozua’s De 

verschrikkelijke badmeester, De vreselijke tweeling en de Costa Banana-boeken. Ze schetst snel om de 

beweging, de dingen die mensen doen, zo levendig mogelijk vast te leggen. Nu illustreert ze het 

Kinderboekenweekgeschenk van Jozua Douglas! 

 

In de klassen gaan we er van 4 tot 18 oktober veel aandacht aan besteden. 

We starten met een leuke opening voor de kinderen! 

 

 
 

Groep 7 en 8 gaat naar het museum in 

Joure. In het museum is er tijdens de 

Kinderboekenweek het programma 

“MAAK JE EIGEN BOEK”. Voor de 

leerlingen is er een ontdekkingstocht in het 

museum en ze maken een boekje / krant op 

ouderwets stencilapparaat. 

Op 16 oktober brengen ze een bezoek aan 

het museum en gaan hun eigen boekjes 

maken. Op school zijn ze, n.a.v. het thema 

Strips uit de taalmethode, al bezig met de 

inhoud ervan. De voorpagina wordt door de 

leerlingen in het museum gemaakt: 

schrijven met ganzenveer of op ouderwetse 

typemachine. Aan het eind gaat iedere 

leerling met een eigen boekje naar huis.  

 

 

 

 

Groep 5-6 krijgt op school een gastles van de kunstenaar Theo Jaasma. Zijn stripboek in het Snekers 

over de twee vrienden KLORUS & KO is net verschenen bij oud-Skutslús-leerkracht Hille Faber van 

uitgeverij DeRyp. Theo gaat ons vertellen hoe een strip tot stand komt en hoe het tekenen van zo’n 

strip in zijn werk gaat. 

 

 
 

 

Tafeltjesmiddag 
Op dinsdagmiddag 18 oktober is het van 16.30 uur tot 18.00 uur TAFELTJESMIDDAG, de 

afsluiting van de Kinderboekenweek, en de mogelijkheid voor u als ouders om op school een kijkje te 



nemen naar alles wat uw kind heeft gedaan, gemaakt, getekend en geschreven. Natuurlijk kan er ook 

een praatje worden gemaakt met de leerkrachten, maar voor ‘diepgaande’ gesprekken over 

bijvoorbeeld de vorderingen van uw kind is de tafeltjesmiddag niet het juiste moment. 

 

 

Dierendag 4 oktober 
Dit jaar valt dierendag op donderdag. Deze dag vieren we met 

elkaar op school:  

Van 8.30 – 9.00 uur mogen kleine huisdieren worden 

meegenomen naar school zodat iedereen ze in de groepen kan 

bekijken. Wilt u wel zorgen voor een degelijke en veilige 

behuizing zodat de konijnen, muizen en cavia’s niet door elkaar gaan racen in de klas. Kinderen die 

geen huisdier hebben mogen natuurlijk hun eigen lievelings-dieren-knuffel meenemen naar school. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ouderbetrokkenheid 
Maandag 10 september heeft de regiegroep ouderbetrokkenheid vergadert en heeft met elkaar de tien 

criteria besproken. 
 

We zijn al klaar met criteria: 

3 – Leraren, leerlingen en ouders zijn welkom op school 

6 -  Leraren, leerlingen en ouders voelen  zich verantwoordelijk voor elkaar en zijn 

daarop aanspreekbaar 
9 – Ouders zijn aanwezig bij afgesproken contactmomenten  

We zijn bijna klaar met criteria: 

7 - Het leerling dossier is toegankelijk voor leraren en ouders 

8 - De school laat zien open te staan voor verbetersuggesties en klachten en gaat hier op 

een transparante manier mee om 
10 - Wetten en regels voor leerlingen en ouders worden door de school actief en helder 

duidelijk gemaakt. Het blijkt dat niet alle regels altijd duidelijk zijn voor iedereen. Zo is er soms 

onduidelijkheid over de regels met betrekking tot vrij vragen. Of is het voor ouders niet duidelijk 

welke klas- en schoolregels wij hanteren. Ook wordt als tip genoemd om regels die met de kinderen 

in de klas gemaakt worden ook door te spelen naar ouders, zodat zij daar ook van op de hoogte zijn. 

Hierbij kan de nieuwsbrief, maar ook de website meer een rol betekenen. 

(Groep 3/4 gaat net als groep 1/2 ook gebruik maken van een nieuwsbord in de gang. Ouders komen 

ook in groep 3/4 nog vaak even mee naar binnen en kunnen dan daar ook gemakkelijker over de 

regels lezen) 

 

Er valt nog winst te behalen bij criteria: 

1 - De school heeft met ouders een heldere visie op samenwerking geformuleerd. 

2 - De school laat zien dat leraren, leerlingen en ouders actief betrokken worden bij het 

schoolbeleid 

4 – ouders en leraren werken samen om het leren en de ontwikkeling van kinderen te 

ondersteunen. 

5 - gesprekken tussen leraren, leerlingen en ouders worden vanuit gelijkwaardigheid    

gevoerd 

 

 

Herfstvakantie 

Van maandag 22 oktober tot en met vrijdag 26 oktober 

zijn we vrij! 



Criterium 7 gaat over het leerling dossier. Niet alle ouders weten dat er een dossier is. Het is dus zaak 

dat we ouders op de hoogte stellen.  

 

Criterium 8 tips, vragen, klachten transparant maken voor alle ouders door in de nieuwsbrief te 

zetten. Ook wanneer er met een tip of klacht niks gedaan kan worden is het wel belangrijk om dat te 

vermelden, zodat ouders weten dat er geluisterd is en dat er iets mee gedaan is. 

 

Actiepunten: 

- Op de website een bijlage met de regels, zodat dat als naslag gebruikt kan worden. Door middel van 

een link in de nieuwsbrief kan er op die manier ook makkelijk naar de regels verwezen worden.  

- Op de website een kopje met de jaarplanner, maandkalender, schoonmaakrooster e.d. 

- Op de website een kopje over het leerling dossier -> daarin staat algemene informatie over een 

leerling dossier en dat een ouder die (op afspraak) kan/mag inzien. Ook moet er bij vermeld worden 

dat ouders dingen kunnen toevoegen aan het leerling dossier.  

- Introductie van de Parro app 

 

Als we bovenstaande actiepunten uitvoeren zijn criteria 7,8 en 10 afgerond.  

Er valt nog veel winst te behalen bij criteria 1, 2, 4 en 5. Hier gaat de regiegroep het komende 

halfjaar mee aan de slag.  

 
        

Verlof aanvragen 

De afgelopen weken loopt het storm wat verlofaanvragen betreft. Wij als school hebben ons te houden 

aan de wet- en regelgeving die hier bij hoort. Om hier beter zicht op te kunnen houden en goed te 

kunnen beoordelen welk verlof wel of niet mag worden verleend, vragen wij u uw verzoek in te dienen 

bij Pieter. Een verlofbriefje kan niet bij de leerkracht worden aangevraagd. Pieter is twee dagen in 

Stavoren en twee dagen in Sloten. De leerkracht van uw kind kan u vertellen wanneer Pieter aanwezig 

is. Dit verschilt namelijk per week. 

 

 

Vooraankondiging:  

Voorleeswedstrijd op donderdagmiddag 15 november 
De Nationale Voorleeswedstrijd is een leesbevorderingsproject voor 

kinderen uit de hoogste groepen van de basisschool. Aan deze 

wedstrijd kunnen alle basisscholen in Nederland meedoen. Wij 

moeten voor 1 december 2018 onze schoolkampioen aanmelden. 

 

De eerste ronde van de voorleeswedstrijd wordt door ons zelf 

georganiseerd op donderdagmiddag 15 november om 12.30 uur in 

het speellokaal van CBS de Skutslús. Ouders die belangstelling 

hebben zijn van harte welkom. Aan deze ronde doen de leerlingen 

van groep 4 tot en met 8 mee maar alleen een leerling uit groep 7 en 8 kan meedoen aan de 

vervolgrondes. Vandaar ook dat wij per groep een aantal prijzen beschikbaar stellen, maar een 

leerling uit groep 7 en 8 wordt uitgekozen als schoolkampioen. 

 

In januari/februari 2019 ontvangt onze aangemelde schoolkampioen een uitnodiging voor de lokale 

ronde. Medewerkers van de plaatselijke bibliotheken en de Provinciale Bibliotheek Centrales 

organiseren dit. Winnaars van deze lokale en regionale rondes gaan door naar de provinciale 

voorleeswedstrijden. Uiteindelijk hopen wij de landelijke 

finales te halen en een nationale voorleeskampioen te 

leveren! Dus alle voorlezers: VEEL SUCCES                                
 

Opmerking: De gymlessen voor de leerlingen komen door de voorleeswedstrijd te vervallen. 

 



Alvast noteren 

 

Dinsdag 13 november   Ouderavond – Er is wat verwarring 

ontstaan over deze datum (zie notulen MR) maar de ouderavond is ECHT op 

dinsdag 13 november, zoals ook vermeld staat in de jaaractiviteiten-kalender 

die u van ons heeft gekregen. 

Donderdag 15 november  Voorleeswedstrijd 

 

 

 

 

Notulen MZR vergadering CBS De Skutslús donderdag 20 september 2018 
Tijd: 20.00 uur 
Plaats: De Skutslús 
Aanwezig: Immertje, Netty, Ittje, Barend, Henderika, Stefanie en Eveline komt ietsje later 
 
1. Opening 
Barend heet iedereen welkom. 
 
2. Vaststellen Agenda 
Agenda punten worden onveranderd aangenomen. 
 
3. Notulen vorige vergadering 
De vorige vergadering was niet een officiële vergadering dus daar zijn geen officiële notulen van 
geschreven. 
 
4. Ingekomen stukken 
Er is nogmaals een mail verstuurd met de uitnodiging van de MZR Cursus op 2 oktober 2018. 
 
5. Punten vanuit het schoolhoofd 
A. Ouderbijdrage:  
Pieter schuift volgende keer aan ivm goedkeuring van de ouderbijdrage. We moeten hier goed over 
overleggen omdat het bedrag op beide scholen anders was.   
 
B. Ouderavond:  
Op 20 november 2018 staat er een ouderavond gepland. In de jaarplanner staat trouwens 13 
november. Pieter vraagt aan de MZR of we mee willen denken over een thema.  
Ideeën voor een thema: 

- STaal, nieuwe taalmethode (Dit is alleen niet zo interessant voor de kleuterouders. Kunnen 
we voor hen nog een ander thema bedenken en dan gezamenlijk starten en later splitsen 
bijv.)  

- Wat voor invloed heeft gebruik van social media op taal gebruik in woord en schrift (Gebruik 
van punten, afkortingen, interpuncties, kunnen schrijven/typen, grove taal in filmpjes die 
kinderen nadoen, etc.) 

- Ouderbetrokkenheid werkgroep misschien wat ventileren, ons als achterban gebruiken. 
- Pesten 
- (Voor)lezen 

Actiepunt Barend: geeft de ideeën door aan Pieter en vraagt naar de datum van de ouderavond: 13 
of 20 november. 
 
C. STaal: 



In groep 3-8 is er begonnen met een nieuwe taal methode. De methode vraagt behoorlijk wat van 
leerkrachten omdat het een totaal andere methode is. Vooral in groep 7 en 8 komen ze  dingen 
tegen die ze niet snappen omdat die eerder in de methode aan de orde zijn geweest en die hebben 
ze dus nog niet gehad. Leerkrachten zijn echt nog zoekende. Dit maakt het werken met de nieuwe 
methode nog lastig. Gelukkig worden ze goed begeleid en komt de begeleider ook in de klas kijken 
hoe het gaat.  
Over wat deze nieuwe methode met de vorderingen/resultaten van groep 7 en 8 doet hebben we 
wel een kleine zorg. We hopen dat het snel allemaal duidelijk wordt.  
 
D. Snappet: 
In groep 5/6 is de Snappet methode ingeruild voor een andere methode die beter aansluit bij de 
rekenlessen in het schrift. De eerste ervaringen zijn positief. Het sluit in de praktijk inderdaad ook 
veel beter aan bij de mondelinge rekenlessen.  Bij de nieuwe methode wordt gewerkt op een Ipad, 
deze is wat groter dan de tablet van Snappet en dat werkt plezieriger en nauwkeuriger. 
 
E. Ouderbetrokkenheid 3.0: 
De werkgroep is van start gegaan. Er is een bijeenkomst geweest. Er zitten alleen ouders in vanuit 
Stavoren, zijn er nog ouders uit Molkwerum die er in mee zouden willen doen? 
Actiepunt Netty: vraagt een aantal mensen of ze willen participeren. 
 
F. Schoolplan: 
Het schoolplan moet in 2019 opnieuw geschreven worden. Pieter vroeg of wij vast willen nadenken 
over punten die daarin mee genomen kunnen worden. Talentontwikkeling wordt er sowieso in 
meegenomen.  
Actiepunt Allen: Vast nadenken hierover voor de volgende vergadering. 
 
6. Evaluatie afgelopen weken samengestelde school 
Tot nu toe zijn de geluiden positief. De meeste kinderen gaan op de fiets en dat verloopt ook goed.  
Er wordt over en weer gespeeld in Molkerum en Stavoren dus de integratie verloopt tot nu toe 
soepel. Sommige dingen zijn wat anders en dat is even wennen. Het buiten fruit eten wordt niet door 
iedereen als prettig ervaren. 
 
Voor de herfstvakantie worden de ouders uit Molkwerum nog uitgenodigd voor een gesprekje met 
de leerkrachten zodat er even onderling geëvalueerd kan worden.  
 
De school in Molkwerum is leeg en wordt binnenkort overgedragen aan de gemeente. 
 
7. Rolverdeling nieuwe MZR 
De rolverdeling blijft voorlopig zoals we hem de laatste keer besproken hebben. 
Voorzitter: Barend 
Secretariaat: Stefanie 
Notulen: Stefanie  
 
8. Begroting MZR 
De begroting wordt onveranderd vastgesteld. 
 
9. Jaarplan MZR 
Stefanie heeft een opzet van het jaarplan 2018-2019 gemaakt. Er komen geen punten bij, wel wordt 
een en ander aangepast aan de vergaderdata. 
Actiepunt Stefanie: past datum en maanden aan. 
 
10. Cursus  



De MZR cursus wordt gegeven op 2 oktober 2018. Stefanie heeft voor de zomervakantie al 2 
personen opgegeven. Nu is de vraag nog: Wie gaat er heen? 
 
Eveline gaat er in ieder geval heen.  
Actiepunt Hendrika, Immertje, Ittje, Netty: Thuis nog even kijken of het evt. toch mogelijk is om met 
Eveline mee te gaan (Barend en Stefanie kunnen zeker niet). 
 
11. Vergaderrooster 2018-2019 
Stefanie heeft een concept vergader rooster opgesteld. Er worden geen veranderingen voorgesteld, 
dus we stellen het rooster zo vast. 
 
Donderdag 20 september 2018 
Donderdag 8 november 2018 
Donderdag 13 december 2018 
Donderdag 31 januari 2019 
Donderdag 21 maart 2019 
Donderdag 9 mei 2019 
Donderdag 20 juni 2019 
 
In principe vergaderen we altijd om 20.00 uur op De Skutslús in Stavoren. 
 
N.B.: 13 december blijkt samen te vallen met de GMR vergadering. Stefanie kan dan niet bij beide 
vergaderingen aanwezig zijn. Volgende vergadering hebben we het erover of we deze vergadering 
verschuiven of niet. 
 
12. Rondvraag 
- Molkwerum staat nog in het “Schoolvandeweek”-zwemrooster van de Rolpeal. 
Actiepunt Henderika:  geeft dat door aan Pieter of aan het zwembad 
 
-Er is ons al meerdere malen ter oren gekomen dat Pieter slecht te bereiken is voor ouders. Dit was 
vorig schooljaar al zo. Hij is vaak niet op school en mailtjes schijnen niet beantwoord te worden.  
Nu hij deels ook in Sloten werkt wordt zijn aanwezigheid in Stavoren minder.  
Idee: Aanwezigheid schema aan de muur bij zijn kantoor of onderaan de trap en in de nieuwsbrief 
een stukje dat men bij de juffen kan vragen wanneer hij er is of bij het schema bij de kan kijken.  
Of iedere maand in de nieuwsbrief noteren wanneer hij in Stavoren aanwezig zal zijn. 
ACTIEPUNT Immertje en Hendrika: Dit punt mee naar het team/Pieter nemen + overleggen wat 
handig is met de uitgifte van de vakantieaanvraag briefjes (hijzelf of een andere leerkracht?). 
 
13. Volgende vergadering 
Datum: 8 november 2018 
Tijd: 20.00 uur 
Plaats: De Skutslús 
 
Punten voor de volgende vergadering: 

- Schoolplan, ideeën voor komende 4 jaar. 
- 13 decembervergadering wel of niet verplaatsen? 
- Verbeterde versie van MZR jaarplanning 2018-2019. 
- Nieuwe taalmethode Staal. 

 

 

 

 


