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Oudergesprekken
Beste ouders/verzorgers,
De eerste oudergesprekken komen er weer aan. Vanwege Corona zullen deze gesprekken
niet op school maar via Teams plaatsvinden. Hieronder leest u hoe dit in zijn werk gaat.
Stap 1 – inschrijven in Parro
Vanaf maandagavond 2 november om 19:00 uur kunt u zich in Parro inschrijven voor
de oudergesprekken. U heeft tot uiterlijk vrijdag 6 november de tijd om zich in te
schrijven.
Stap 2 – planning en eventueel de uitnodiging voor het gesprek in Teams
De leerkracht maakt de gesprekken (‘vergaderingen’) aan in Teams.
Groepen 1 tot en met 4
U ontvangt per mail een uitnodiging voor de Teams-vergadering. In deze mail vindt u
een link waarop u kunt klikken om de vergadering te starten. In het volgende filmpje
wordt uitgelegd hoe u kunt deelnemen aan een Teams-vergadering wanneer u per mail
wordt uitgenodigd: https://www.youtube.com/watch?v=-PWowshWwcU
Groepen 5 tot en met 8
Bij de groepen 5 tot en met 8 wordt gebruik gemaakt van de account die de leerlingen op
school gebruiken om op de school op een computer in te loggen. Dit is een e-mailadres
wat er ongeveer zo uit ziet: voornaam.achternaam.24bn@kansenkleur.school
Uw kind kent het wachtwoord van dit account. Wanneer dat (nog) niet zo is kan de
leerkracht van uw kind deze meegeven.
Met deze account kunt u op de website https://teams.microsoft.com of in de Teams-app
inloggen. Gebruik hierbij het volledige e-mailadres.
U gaat in Teams naar de agenda:

Vervolgens ziet u bij de juiste dag de vergadering staan. Door op de vergadering te
klikken kunt u er daarna aan deelnemen:
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Vragen over het overblijven? Bel TSO de eerste stap
024-6411913 of 024-6488388

Stap 3 – uitproberen
Zodra de vergadering is gepland kunt u alvast uitproberen of het op uw computer of
telefoon/tablet werkt. In groep 1 t/m 4 kunt u op de link in de mail klikken, in groep 5
t/m 8 kunt u inloggen en via de agenda de vergadering openen. ‘Echt’ vergaderen werkt
nog niet maar u kunt wel zien of op opstarten van de vergadering werkt. We willen u
dringend vragen om dit ruim van te voren een keer uitproberen. Hierdoor hoeft er bij het
gesprek zelf geen tijd verloren te gaan aan het oplossen van technische problemen.
Stap 4 – deelnemen aan het gesprek
Wanneer u gaat deelnemen aan het gesprek via Teams is het fijn als u op tijd (minimaal
5 minuten van te voren) de vergadering start. De leerkracht kan dan vlot tussen de
verschillende gesprekken wisselen.
Bent u uitgenodigd via uw e-mailadres? Dan wordt u in een virtuele lobby geplaatst.
Zodra de leerkracht aan de vergadering deelneemt wordt u toegevoegd aan de
vergadering.
Heeft u nog vragen of komt u problemen tegen? Neem dan contact op met de leerkracht
van uw kind.

Boeken gevraagd
Voor de middenbouw zijn wij op zoek naar mooie, leuke beginnende leesboekjes. (AVI
start, M3, E3)
De boeken mogen door uw zoon of dochter bij de eigen leerkracht ingeleverd worden.
Alvast hartelijk dank!

Bericht uit de ouderraad
Van meerdere ouders hebben we vragen gekregen over de ouderbijdrage van dit jaar.
We begrijpen de reactie en zullen uitleggen wat we gedaan hebben het afgelopen jaar en
wat er voor komend jaar gepland is.Het afgelopen schooljaar zijn (met uitzondering van
de paasactiviteit, de sportdag en de avondvierdaagse) alle buitenschoolse activiteiten
doorgegaan. Ook komend schooljaar lijkt het er (vooralsnog) op dat alle activiteiten van
de OR gewoon doorgang vinden. Wel in aangepaste vorm en zonder hulp van ouders,
maar zeker niet minder kostbaar.
Daarnaast hebben we het afgelopen schooljaar (cq. begin dit schooljaar):
•
•
•
•
•

Nieuw buitenspeelgoed aangeschaft voor beide locaties (€ 225);
Voor alle klassen alsnog (Corona-proof) klassenfoto’s laten maken op kosten van
de OR (normaal gesproken betaalt iedereen hier zelf voor via de “eigen foto’s” en
eventuele broer/zusfoto’s (€ 2.500);
Voor alle leerkrachten en onderwijsassistenten een cadeaubon geregeld voor de
goede zorgen gedurende de eerste intelligente lockdown, en aangezien een
heleboel juffendagen niet zijn doorgegaan (€ 650);
De school alsnog het kamp-geld betaald om de ouders van kampgaande kinderen
zo goed mogelijk te compenseren (hoewel dat niet helemaal mogelijk was) – de
locatie was ook al betaald (€ 1.400);
Een geluidsinstallatie gekocht voor de school, om te gebruiken bij de diverse
activiteiten (€ 4.000).

De specifieke uitgaven van vorig schooljaar, worden op korte termijn gecontroleerd door
de kascommissie (mensen die niet betrokken zijn bij de OR).
Voor het komend schooljaar verwachten we nog steeds dat alle activiteiten (waaronder
ook: het schoolreisje) doorgaan. We hebben heel goed nagedacht (met OR en MR) over
de hoogte van de ouderbijdrage. Als we de bijdrage zouden verlagen, dan zou de OR niet
meer alles kunnen betalen. Waardoor we op activiteiten moeten gaan bezuinigen. Dit
vinden wij niet wenselijk. Op de website
https://trinoom.nl/index.php/info/ouderraad/ouderraad-or vind je de begroting voor het
komend schooljaar (zoals te zien is, lijden we dit schooljaar waarschijnlijk sowieso een
beetje verlies).
We hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Namens de Or

Week van de pleegzorg
Voor kinderen die het even moeilijk hebben in de
thuissituatie
We vinden het allemaal belangrijk dat kinderen in een warm gezin opgroeien.
Maar soms lukt dat even niet. Voor kinderen die het thuis even niet fijn hebben
zijn er in onze gemeente verschillende mogelijkheden. Ouders kunnen
bijvoorbeeld een beroep doen op Gezinnen voor elkaar. Maar ook pleegzorg is in
erg moeilijke situaties een optie.
Pleegzorg
Soms kunnen kinderen tijdelijk of voor langere tijd niet in hun eigen gezin wonen. Of niet
alle dagen in de week of in de maand. Dan is het fijn als een kind terecht kan in een
ander gezin. In een pleeggezin. Meer informatie over pleegzorg staat op
www.pleegzorgrijkvannijmegen.nl.
Pleegzorg iets voor u?
Wist u dat er in onze regio een tekort is aan pleeggezinnen? Er is nu veel vraag naar
gezinnen die pleegzorg in deeltijd willen bieden: een paar dagen in de week of in de
vakanties. Op www.pleegzorgrijkvannijmegen.nl vindt u heel veel informatie, onder
andere over de verschillende vormen van pleegzorg. Maar ook verhalen van pleegouders
in de regio. Je kunt ook zien welke kinderen er bij jou in de buurt nog op zoek zijn naar
een plek. De gegevens van de kinderen zijn natuurlijk anoniem.
Gezinnen voor elkaar
Bij Gezinnen voor elkaar worden gezinnen die wat ondersteuning kunnen gebruiken
(vraaggezinnen) gekoppeld aan gezinnen (steungezinnen) die praktische en
laagdrempelige ondersteuning bieden. Zo krijgen kinderen wat extra aandacht en worden
ouders even ontlast. De ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit de kinderen naar
zwemles of sport brengen, ze af en toe een middag, avond of weekend opvangen of een
rustige huiswerkplek bieden. Voor meer informatie of een vrijblijvende kennismaking kun
u contact opnemen met Josien Warris. U kunt haar bereiken via 06-39114134 of via de
mail: steungezinnen@meervoormekaar.nl.
Van 28 oktober t/m 4 november is het de landelijk week van de pleegzorg. In
deze week is er extra aandacht voor pleegouders.

