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          Openbare basisschool                                        

              De Trinoom  

                                   

  
OUDERRAAD 

 

 

Notulen Ouderraadsvergadering dinsdag 26 maart 
(locatie: De Brink) 

 
Aanwezig:  

José de Groot (voorzitter), Monique Heijmen (secretaris / notulist),  
Lisette Pullens, Jolanda Kuijer, Bianca Hopman, Stefanie Schoss,  

Marieke van Haaren, Wim Bremer, Aline Kersten, Giovanni Pili,  
Miranda van der Donck, Edith Keller (MT) 

 
Afwezig: 

Paul Muskens (penningmeester) 
 

 
1. Opening 20.00 uur  

 

2. Notulen 28 januari 2019 
Per abuis is in de notulen gemeld dat Manon een zoon heeft 

gekregen. Dit is niet juist, zij heeft een dochter gekregen. Dit 
wordt aangepast in de notulen en de gewijzigde notulen zijn 

daarmee vastgesteld en zullen openbaar worden gemaakt door 
ze op de website te plaatsen. 

 
3. Actiepunten 

-  
 

4. Ingekomen post en mededelingen DB/Team 
• Notulen MR  

De vergadering van de MR is gepland voor 26 maart 
(zelfde tijdstip als Ouderraad). De notulen van de vorige 

vergadering zijn niet ontvangen. 

• Team 
- Debby (IB-er) gaat het team helaas verlaten. Er is 

een opvolger, wanneer deze start is nog niet bekend. 
- Formatie voor volgend jaar is in gang gezet 

(klassenindeling, indeling leerkrachten). 
- Schoolplein middenbouw: een plan ligt er. Hopelijk 

snel verder actie op het plan. 
- Volgende vergadering 15 mei indien mogelijk 

verplaatsen: 16 mei heeft voorkeur 
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• DB 

o Reglement OR 
- Martien moet nog een en ander aanpassen aan 

de pagina’s van de Ouderraad 
- In nieuwsbrief melding maken van het nieuwe 

reglement 
o Ouderbijdrage 

- 95% van de begrote ouderbijdrage is inmiddels 
ontvangen. 

- Misschien overwegen om een tikkie of 
betaalverzoek via de Parro te versturen voor de 

ouderbijdrage (actie Paul) 
 

5. Signalen 
- Open gaan van de deuren: de deuren gaan regelmatig pas 

om 8.25 u open, vooral bij onder-/midden-/bovenbouw 

Montessori. Er wordt van de kinderen en ouders verwacht 
dat ze op tijd zijn, dan mag ook verwacht worden dat de 

deuren op tijd open gaan. 
- Foto’s maken: in sommige klassen mag wel gefotografeerd 

worden, in andere weer niet. Soms worden via Parro foto’s 
gedeeld door de leerkracht. -> dit wordt stichtingsbreed 

opgepakt, maar blijft afhankelijk van de toestemming van 
ouders  

- Verarming van de schoolactiviteiten: geen paasontbijt, 
geen koningsspelen -> paasontbijt is op 18 april (staat op 

kalender) (Martien: actie tijdstip aanpassen), ook met de 
Koningsspelen is een activiteit gepland 

- Positief signaal: verbeterde verkeerssituatie rondom school 
en het doorgetrokken fietspad naar de Brink 

- 60e straat De Lingert, voetpad eindigt in een parkeervak 

(parkeervak blokken met kruis is wellicht optie) 
- Fietsenhok: ligt nu stil (Edith pakt dit op) 

- Parro: er komen nu bij ouders met meerdere kinderen wel 
heel veel berichten binnen voor de nieuwsbrief. 1x zou 

voldoende zijn. MT moet dit oppakken 
 

6. Stand van zaken lopende activiteiten 
• Schoolfotograaf 

Data staan gepland. Er zijn voldoende hulpouders. Broer 
/ zusfoto’s zijn geregeld (Inschrijven via Parro) en de 

groepsfoto’s gaan dit jaar weer naar buiten. 
• Koningspelen 

Er is een centrale opening met een liedje. Een 
bovenbouw klas wordt gekoppeld aan een onder- en 
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middenbouw om een gezamenlijke activiteit . Er is nog 
ruimte voor een traktatie (ijsje?) 

 

• Pasen  
Datum is recent verschoven van vrijdag 19 april naar 

donderdag 18 april ivm Goede Vrijdag. 
Idee is om een paasontbijt te serveren, waarbij 

verschillende items door verschillende ouders worden 
gemaakt / gekocht (te denken aan: gekookte eitjes, 

broodjes, halvarine, fruithagel, jam, kaas, vleeswaren). 
De kinderen genieten in hun eigen groepje van het 

ontbijt. Per tafel komen de items dus op tafel. Er moeten 
dus x keer iets aangeleverd worden. Dit zal dan via Parro 

gaan. Hoe en wat precies volgt na 1 april. Er komen 
placemats en servetten per klas beschikbaar. 

• Schoolreisje 
Commissie komt 27 maart bij elkaar om de details te 

bespreken. 

• Maatschappelijke betrokkenheid 
goede doel -> 538 was het doel, maar er was geen 

Glazen Huis. O.a. de natuur was een thema. Doel: 
plastic soup foundation. Alle klassen gaan een 

kunstobject maken van gerecycled plastic. 11-14 juni 
worden deze kunstwerken tentoongesteld. Je kunt dan 

bieden op de kunstwerken. Het opgehaalde geld gaat 
naar het doel. Flessenacties. 4 lespakketten gekregen 

van de Foundation om te rouleren. 
 

7. Afgelopen activiteiten 
• Kerst 

Er is een evaluatie geweest. Er zijn wat kleine dingen die 
beter kunnen. Parro had wat opstartproblemen. In de 

Diemewei stond een kleine boom in de hal, wens is om 

daar een grotere te plaatsen. Echter deze grote boom zal 
pas na de kerst worden aangeschaft (uitverkoop). 

• Carnaval 
Goed verlopen. Evaluatie volgt nog (schriftelijk, is nog 

een punt van aandacht). Budget: bonnetjes zijn nog niet 
binnen, ziet er wel goed uit.  

 
8. Rondvraag 

Geen vragen 
 

9. Sluiting 
 

10. Volgende vergaderingen:  
Woensdag 15 mei om 20.00 u verplaatst naar 16 mei om 20.00 u 

Donderdag 27 juni om 20.00 u 
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