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MR/OWG 

MR-nieuws 

De MR is op maandag 16 september bij elkaar geweest. In deze vergadering hebben we over de volgen-

de zaken gesproken: 

 

Zakelijke ouderavond 

Op dinsdag 12 november is de zakelijke ouderavond. Naast de jaarverslagen van de MR & OWG zal de  

directie het schoolplan 2019-2023 en de ontwikkelpunten voor dit schooljaar presenteren. Ook zullen 

we een korte brainstorm over ouderparticipatie houden waar jullie input van harte welkom is.  

We hopen op een goede opkomst, dus noteer de datum vast in je agenda! 

 

Schoolgids  

De huidige opzet van de schoolgids is verouderd. De directie zal een nieuwe opzet maken en daarom 

zal er niet direct een schoolgids beschikbaar zijn die helemaal up-to-date is. Voor inhoudelijke vragen 

over onderwerpen die normaal in de schoolgids staan kunnen ouders bij Dennis en Astrid terecht 

 

Muiswerk 

Via de schoonvader van één van de ouders is een gratis licentie op het rekenprogramma Muiswerk aan-

geboden voor de komende jaren. De leerkrachten waren enthousiast over de demonstratie. Groep 1 en 

2 zullen als eerst starten met muiswerk op de vier Chromebooks die voor groep 1 en 2 beschikbaar 

zijn. Voor de rest van de groepen gaan we in de loop van het jaar kijken waar de behoefte ligt. 

 

Jaaragenda MR 

We hebben de agendapunten voor de 4 MR vergaderingen die dit jaar nog komen vastgesteld. Naast de 

standaard punten staan hier bijvoorbeeld het opzetten van een leerlingraad, een analyse van de resul-

taten van onze leerlingen op de middelbare school en de nieuwe opzet voor de schoolgids op. Daar-

naast zullen we ook elke vergadering aandacht besteden aan de voortgang van de ontwikkelpunten uit 

het schooljaarplan 

 

Vragen of suggesties over bovenstaande onderwerpen, over de notulen of nieuwe onderwerpen?  

We horen het graag: mr@obsdevlinderhof.nl  

 

Femke, Roelie, Anouk, Fardau 
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OWG-nieuws 

Vorige week is de OWG voor het huidige schooljaar bijeen gekomen met de  

intentie om de komende activiteiten en de rolverdeling weer even scherp te 

hebben.  

 

Voor alle nieuwe ouders, dit zijn de leden van de Ouderwerkgroep (OWG):  

 

Vanuit school:  

Juf Maaike  

Juf Marieke 

 

Vanuit de ouders:  

Michiel Mepschen (penningmeester)  

Dorien Meijer (gedeeld secretaris) 

Geke Berends (gedeeld secretaris) 

Antoon Stokman (algemeen lid) 

Fardau Koopman (voorzitter) 

 

Samen zijn we verantwoordelijk en helpen/ondersteunen we bij een aantal activiteiten, zoals oud  

papier inzamelen, Sinterklaas, Kerst, Pasen, feestelijke ouderavonden, schoolreizen, koningsspelen en 

rommelmarkt. Voor een aantal activiteiten hebben we ook de hulp van andere ouders nodig, we hopen 

dat we ook dit jaar weer op jullie kunnen rekenen! 

 

Op dit moment wordt het nieuwe schema voor het oud papier inzamelen gemaakt. Deze zal binnenkort 

met jullie gedeeld worden. Kun je niet op de aangegeven datum dan graag onderling ruilen.  

 

Mocht je vragen of suggesties voor ons hebben, spreek ons dan aan of mail naar:  

owgvlinderhof@gmail.com  
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