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Van de Ouderraad en 
ouders Medezeggenschapsraad
Wij gaan onze krachten bundelen!
Inleiding
Mytylschool Gabriël heeft op verschillende wijze contact met ouders. Veel van deze contacten zijn direct 
rondom de kinderen georganiseerd. Daarnaast heeft Mytylschool Gabriël een Ouderraad (OR) en een 
Medezeggenschapsraad (MR). In deze nieuwsbrief vertellen we graag meer over ons. In de volgende 
nieuwsbrief zullen we een beeld geven van onze successen en vooruitkijken op onze plannen.

Wie zijn wij? 

Medezeggenschapsraad (MR)
In de MR zitten naast 5 medewerkers ook 5 ouders. De MR bespreekt met de directeur-bestuurder 
jaarlijks de begroting en belangrijke personele en onderwijskundige ontwikkelingen. Ook informeert en 
adviseert de MR de directeur-bestuurder over uiteenlopende onderwerpen die het personeel en ouders 
bezighouden. Wij houden ons ook bezig met hoe, wanneer en op welke wijze er gecommuniceerd wordt 
richting de ouders en de kinderen. 
Een thema waar wij ons bijvoorbeeld hard voor gemaakt hebben is het realiseren van 1e lijns therapie 
binnen Atlent.
De MR is er voor thema’s die bij meerdere leerlingen/ouders en klassen overstijgend spelen.
Vriendelijke groet van de Oudergeleding van de Medezeggenschapsraad.
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Moeder van Lucas 
Voets.

Lucas zit in Klas 
SO 2/3 A.

Voor mij is dit mijn 
3e schooljaar als 
lid van de MR 
oudergeleding.

Vader van 
Pepijn 
Meesters. 

Pepijn zit in 
klas 4/5 D.

Ik zit nu voor 
het 4e jaar in 
de MR

Vader van Sjors 
Janssen.

Sjors zit in klas 
SO 4/5 A.

Ik zit nu voor 
het 2e jaar in 
de MR ouder-
geleding.

Vader van 
Gabriël 
Bernard van de 
Moosdijk.

Gabriël zit in 
kleuters 2 C.

Dit is mijn 1e 
jaar in de MR.

Vader van Noor 
van Weerden-
burg.

Noor zit in klas 
SO 2/3 A.

Dit is het 2e jaar 
MR oudergele-
ding voor mij.

   

 

 

 

 



Edward 
Butteling

Imke van der
Heijden 

Yvonne van
Luijtelaer 

Ouderraad (OR)
De Ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders van kinderen van de Mytylschool. We houden ons 
onder andere bezig met het (mede) organiseren van de workshop avond (algemene ouderavond), onder-
steuning van knutselavond, versiering rond de kerstperiode en ondersteuning tijdens de carnavalsviering.

Wij hebben regelmatig afstemming met de directeur-bestuurder en onderhouden contacten met de MR. 

De Ouderraad wil graag de betrokkenheid van de ouders vergroten; daarvoor zorgen we voor een laag-
drempelige bereikbaarheid. Zo beheren we bijvoorbeeld de besloten Facebook-pagina “Ouders Mytylschool 
Gabriël” waar ouders onderling elkaar kunnen voorzien van informatie.

Bent u nieuwsgierig geworden naar het werk van de OR of wilt u misschien zelf iets doen binnen school? U 
kunt altijd de leden van de Ouderraad aanspreken.
Vriendelijke groet van de ouderraad.

Wij doen het samen!
Sterker door samenwerken is één van de ambities van Mytylschool Gabriël. En dat geldt dus ook voor 
ons. Door samen na te denken en samen te werken kunnen we mooie resultaten bereiken voor onze 
kinderen. Sinds eind 2020 zijn wij de samenwerking aangegaan en vanaf heden gaan we op regelma-
tige basis samen vergaderen.

Heb je een vraag, probleem of compliment, spreek één van ons aan en wij zorgen ervoor dat het bij de 
juiste plek aankomt. Wij zijn vanaf nu bereikbaar op onze eigen e-mailadressen:

MR: mr-ouders@mytylschool-gabriel.nl
OR: ouderraad@mytylschool-gabriel.nl 

We horen graag van jullie en jullie horen zeker weer van ons! 

Jeroen, Tim, Marlies, Marco, Pieter, Imke, Yvonne en Edward

Vader van Esther 
Butteling.

Esther zit in SO 4.

Ik zit alweer 
enige tijd bij de 
ouderraad, met 
veel plezier. 

Moeder van Yinthe 
van der Heijden.

Yinthe zit in SO 4.

Inmiddels ben ik
alweer 5 jaar lid 
van de
ouderraad.

Moeder van Meike 
van Luijtelaer.

Meike zit in SO 2/3 B.

Sinds een jaar 
of 4 ben ik 
betrokken bij de 
ouderraad. 
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