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NIEUWS

mr@obsdevlinderhof.nl
owgvlinderhof@gmail.com

Zakelijke ouderavond MR/OWG/Team
Afgelopen dinsdag vond de zakelijke ouderavond plaats. De opkomst was goed (>50% van de ouders)
echter in de jongere groepen en groep 8 viel de opkomst wat tegen. De concept notulen van de vergadering zijn toegevoegd aan het infobulletin. Als hier vragen over zijn, schroom dan niet de MR, Astrid
of Dennis te vragen.

Een korte samenvatting:
Astrid heeft toegelicht waarom het noodzakelijk was om groep 3, 4 en 5 afgelopen vrijdag thuis te laten. Het is heel moeilijk om invallers te vinden en het kan vaker voor komen dat er geen invaller beschikbaar is. Mochten ouders nog invallers kennen dan hoort Astrid dat graag.
Op de teldatum van 1 oktober dit jaar waren er 62 kinderen, 6 meer dan vorig jaar wat betekent dat
er volgend schooljaar meer budget is en dus extra uren ingezet kunnen worden. De jaarverslagen van
de MR & de OWG zijn gedeeld en hier waren geen verder vragen over.
Het financieel jaarverslag van de OWG is toegelicht door Michel. Er is €1000,- meer uitgegeven over
het jaar dan dat er is binnen gekomen. Hierdoor neemt de reserve wel af, maar iets minder hard dan
begroot en de reserve is nog steeds groot. In de OWG begroting voor dit schooljaar is ook weer een
verlies begroot van €1000 om de reserve verder te laten slinken. Dit bedrag wordt gebruikt als bijdrage
aan de vervanging van de pannakooi vloer door kunstgras door Dorpsbelangen.
Dennis heeft het schoolplan 2019-2023 toegelicht. De samenvatting wordt meegestuurd als bijlage bij
dit infobulletin. De focuspunten voor dit schooljaar zijn het opzetten van een portfolio voor de kinderen en het houden van kindgesprekken over de portfolio’s, de eerste studiedag is geweest en tweede volgt in januari het in kaart brengen van de talenten van kinderen m.b.v. de kindertalentenfluisteraar methode op basis van waar kinderen plezier uit halen, de studiedag is in april het behalen van
licentie C van de kanjertraining en het opstellen van een school specifiek kanjerbeleid. Voor in de
agenda: 13 januari is er een ouderavond over de kanjertraining voor alle ouders.
Aan het eind hebben alle ouders aangegeven hoe zij kunnen bijdragen aan de school met bijv. een
gastles, een bijdrage aan de creatieve middag, een bedrijfsbezoek, vervoer. Hier zijn heel veel leuke
suggesties gedaan. Er komt een online formulier waarop ouders kunnen invullen wanneer ze kunnen
helpen bij activiteiten. De ouders die er niet waren kunnen mailen naar mr@obsdevlinderhof.nl hoe zij
willen bijdragen op basis van hun talenten/hobby’s/ beroep. We zien jullie input graag tegemoet!

Femke, Roelie, Anouk, Fardau

MR-nieuws
De MR is 4 november bij elkaar geweest. In deze vergadering zijn de volgende
zaken besproken:
Schoolverlatersanalyse: helaas mogen middelbare scholen i.v.m. de privacy
wetgeving niet meer de middelbare school resultaten delen met de basisscholen waardoor we niet kunnen analyseren hoe goed onze kinderen het doen op
de middelbare school. Als ouders signalen horen dat bepaalde onderdelen niet
goed aansluiten van de basisschool op de middelbare school dan horen Astrid
en Dennis dat heel graag.
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Anti-pestbeleid: N.a.v. enkele voorvallen is er gesproken over de effectiviteit van de Kanjertraining.
Leerkrachten zijn tevreden over de aanpak an sich en de uitvoering is dit jaar geïntensiveerd. Er zijn
dit schooljaar wel enkele sfeer verbeterende maatregelen getroffen die Astrid in dit infobulletin verder toelicht. Er worden soms zaken bij de oudergeleding gemeld die niet bij de leerkrachten of directie worden gemeld. Schroom niet om je zorgen ook te uiten bij leerkrachten, Astrid of Dennis zodat zij
hier goede opvolging aan kunnen geven.
Voortgang ontwikkelpunten vanuit schooljaarplan: Er is een studiedag geweest over continu verbeteren
op basis van Jay Marino’s gedachten goed. De training ging over het opstellen van een portfolio, het
maken van een datamuur (welke doelen spreken we af, doelen visueel maken, vieren als doelen behaald zijn) en het houden van kindgesprekken over zijn portfolio en zijn doelen. Eigenaarschap wordt
hierbij bevorderd bij het kind. In januari is de 2e bijeenkomst.
De aanpak voor meer- en hoogbegaafde kinderen wordt opgepakt door iemand van De Akker en daarna
gedeeld in de hele scholengroep (dus ook met De Vlinderhof)
Voor wereldoriëntatie komt er waarschijnlijk nog een keer een uitleg voor leerkrachten door Blink hoe
ze het ontdekkend leren verder kunnen bevorderen bij leerlingen
Schoolreis: Groep 1 en 2 gaan samen met De Akker op schoolreis en groepen 3 t/m 6 gaan zelf op
schoolreis (niet met andere school)
Adressenlijst: Alle ouders hebben toestemming gegeven om hun contactgegevens te delen met andere
ouders. Er wordt nu een adressenlijst opgesteld die zal worden uitgedeeld.
Vragen of suggesties over bovenstaande onderwerpen, over de notulen of nieuwe onderwerpen? We
horen het graag: mr@obsdevlinderhof.nl
Femke, Roelie, Anouk, Fardau

OWG-nieuws
Op 4 november is de OWG weer samengekomen. We hebben tijdens de vergadering de komende activiteiten besproken zoals de zakelijke ouderavond, het Sinterklaasfeest en het Kerstfeest. Voor elke activiteit moeten verschillende zaken worden voorbereid, deze worden altijd verdeeld onder de leden. Zo
heeft ieder zijn taak.
Vanuit het budget van de OWG hebben we besloten geld beschikbaar te stellen voor de nieuwe kunstgrasvloer van de Pannakooi, dit is tevens besproken op de zakelijke ouderavond 12 november jl. Daarnaast zullen de leerkrachten nog met elkaar brainstormen over eventuele middelen of activiteiten
welke ze zouden willen organiseren waar nog budget voor beschikbaar is vanuit de OWG.
Mocht je vragen of suggesties voor ons hebben, spreek ons dan aan of mail naar:
owgvlinderhof@gmail.com

