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owgvlinderhof@gmail.com NIEUWS 

MR/OWG 

MR-nieuws 

De MR is 6 februari bij elkaar geweest. In deze vergadering zijn de volgende zaken besproken: 

Anti-pestbeleid 

Sinds de vorige vergadering begin november is de sfeer verbeterd maar zijn er nog af en toe 

wat kleine incidenten. School is hier actief mee bezig. Er is meer toezicht op het gebruik van 

de chromebooks. Mobiele telefoons worden in principe niet meegenomen naar school. In het 

geval dat leerlingen wel hun telefoon bij zich hebben wordt dit gemeld bij de leerkracht en 

wordt deze bewaard bij de leerkracht tot het einde van de schooldag. Tijdens de Kanjeravond 

voor ouders was er een goede opkomst. Helaas waren niet van alle kinderen één van de ou-

ders aanwezig. Mocht u de avond hebben gemist, dan kunt u ook informatie vinden op: 

www.kanjertraining.nl  

 

Invallers  

Door ziekte zijn er in de onderbouw veel invallers geweest. Het streven is om dit zoveel mo-

gelijk dezelfde invallers te laten zijn maar in de praktijk is dit moeilijk. Ouders hebben op de 

zakelijke ouderavond een aantal namen genoemd van mogelijke invallers. Deze hebben zich 

nog niet aangemeld bij Arcade. Als ze nog steeds geïnteresseerd zijn dan kunnen ze contact 

opnemen met de directie van de school. 

 

Planning ‘gastlessen’ 

Tijdens de zakelijke ouderavond hebben ouders aangegeven hoe ze een bijdrage zouden kun-

nen leveren, bijvoorbeeld door een bedrijfsbezoek of een themales te organiseren. Femke en 

Maaike hebben uitgewerkt wat op welk moment van het jaar past en benaderen op het mo-

ment dat het relevant wordt de desbetreffende ouders. Er komt dus geen jaarplanning, maar  

ouders worden vanzelf benaderd. 

 

Voortgang ontwikkelpunten vanuit schooljaarplan 

Er zijn twee studiedagen geweest over doelen stellen met kinderen in het kader van continu 

verbeteren. Binnen de scholengroep wordt met alle kleuterleerkrachten het kleuteronderwijs 

geëvalueerd en gekeken wat er moet gebeuren om aan de huidige eisen van de inspectie te 

voldoen.  Voor wereldoriëntatie is er deze week een extra uitleg voor leerkrachten door Blink, 

over hoe ze een onderzoekende leerhouding kunnen bevorderen bij leerlingen. In april is er 

weer een herhalingsdag voor Kanjeren en vindt de start plaats van de cursus Talentenfluis-

teraar voor de leerkrachten. 
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Leerlingenraad 

De leerlingen in groep 5 t/m 8 hebben vorige week uitleg gehad over de 

leerlingenraad. Deze week zal door de leerlingen uit elke groep 1 leer-

ling gekozen worden die deelneemt aan de leerlingenraad. De leerlin-

genraad zal na de voorjaarsvakantie 1x per maand onder schooltijd  

vergaderen en mag zelf onderwerpen aandragen. Vanuit school kunnen 

er ook onderwerpen aangedragen worden. 

 

Verbouwing 

Er stond geld gereserveerd voor een verbouwing van de school maar dit is verschoven van 

2020 naar 2021. In de voorjaarsvakantie wordt wel de vloer van de toiletten alvast vervangen. 

 

Nieuwe curriculum 

Er liggen plannen bij het kabinet om het curriculum van het basisonderwijs opnieuw vorm te 

geven, meer info op https://www.curriculum.nu/ . Zo is bijvoorbeeld het voorstel om digitale 

geletterdheid en burgerschap toe te voegen aan het curriculum en wordt er ook veel ge-

schrapt zodat er meer vrije ruimte voor scholen is om zelf initiatieven op te pakken. Het stre-

ven is om dit in 2022 in te voeren. Arcade start aankomende week met de aftrap met alle di-

recteuren om te kijken wat er moet gebeuren om dit in te vullen. 

 

Staking 

De leerkrachten staken/hebben gestaakt voor de invalproblematiek en de werkdruk.  

 

Adressenlijst 

De adressenlijst met alle contactgegevens van ouders die toestemming hebben gegeven maar 

was nog niet rondgestuurd, dit is deze week als nog gebeurd. 

 

Vragen of suggesties over bovenstaande onderwerpen, over de notulen of nieuwe onderwer-

pen? We horen het graag: mr@obsdevlinderhof.nl  

 

Femke, Roelie, Anouk, Fardau 
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OWG-nieuws 

 

Tijdens de vergadering van 6 februari zijn de volgende onderwerpen  

besproken: 

 

Evaluatie van Sinterklaasfeest en Kerstfeest 

Beide onderdelen waren dit jaar een beetje aangepast. Omdat Erm geen school meer heeft 

had de Sint dit jaar meer tijd voor ons schoolbezoek. Hij is daarom in alle klassen even ge-

weest en heeft allerlei mooie kunsten en verhalen van de kinderen mogen aanschouwen. Het 

Kerstdiner hebben we dit keer iets ingekort, de ervaring was dat de kinderen voorheen het 

laatste halfuur onrustig werden en door de klassen gingen lopen. Door het iets korter te hou-

den, bleef het gezellig in de klas en konden de kinderen alsnog genieten van alle lekkernijen! 

 

Voorbereiding komende activiteiten 

Er staan weer een aantal activiteiten op het programma welke we moeten voorbereiden. Zo 

hebben we de taken verdeeld voor: de Feestelijke ouderavond(musical) van groep 1-5 op 20 

maart, de musical van groep 6-8 op 3 april, Pasen op 13 april, Koningsspelen op 17 april en de 

rommelmarkt op 20 juni. 

Pasen: Pasen wordt dit jaar georganiseerd door de oudergeleding van de OWG. De leerkrach-

ten hebben aangegeven dit graag over te dragen en hopen dat het een dorpsaangelegenheid 

wordt i.p.v. een schoolactiviteit. We gaan dan ook met DANS overleggen wat zij hierin kunnen 

betekenen voor ons.  

 

Rommelmarkt 

Let op! De datum is gewijzigd naar 20 juni. Dit omdat het anders wel heel kort  op het dorps-

feest van Noord-Sleen is en tevens vindt op 13 juni (de oorspronkelijke datum) ook het Her-

man Brood toernooi plaats, waarbij veel ouders aanwezig moeten/willen zijn. Noteer dus al-

len in je agenda 20 juni voor de Rommelmarkt! Het zal ook nog aangepast worden op de 

schoolagenda.  

 

Opruimen Stookhok, Fietsenhok en zolder  

Woensdagochtend 29 januari hebben we met een aantal leden van de OWG en een ouder flink 

opgeruimd. Het resultaat was duidelijk zichtbaar! De leerkrachten zijn er dan ook erg blij 

mee! De zolder in school is nog niet klaar, daar willen we binnenkort mee verder gaan. Hope-

lijk kunnen we dan ook rekenen op een paar ouders die ons willen helpen daarbij, geef het 

dan even aan bij een van de OWG leden. 

 

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

owgvlinderhof@gmail.com  

 

Geke, Michiel, Dorien, Antoon, Maaike en Marieke 
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