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          Openbare basisschool                                        

              De Trinoom  

                                   

  
OUDERRAAD 

 

Notulen Ouderraadsvergadering - 28 januari 2019 

 
 

Aanwezig: Paul Müskens (penningmeester en voorzitter bij afwezigheid 
José de Groot), Monique Heijmen (secretaris / notulist), Wim Bremer, 

Giovanni Pili, Stephanie Schoss, Miranda van der Donck, Marieke van 
Haaren, Lisette Pullens, Aline Kersten, Hans Velvis (MT), Yvette 

Akkermans (MR) 
 

Afwezig: José de Groot (voorzitter), Bianca Huijgen, Jolanda de Kuijer 
 

 
1. Opening 20.00 uur  

 
2. Notulen 13 december 2018 

Sinterklaas -> nav notulen: uit evaluatie van vorig jaar bleek dat 

bovenbouw meer tijd voor de surprise wilde en minder tijd voor 
bezoek aan Sinterklaas. Uiteindelijk is per klas gekeken of ze wel of 

niet naar de aankomst van Sinterklaas gingen. 
 

3. Actiepunten 
Reglement is lopende. Zodra alles rond is, wordt de website 

aangepast. 
 

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

Er zijn geen notulen ontvangen 
• Team 

Er gaan een aantal juffen met zwangerschapsverlof. Manon is 
recentelijk bevallen van een dochter. 

Administratie is een aandachtspunt, Janine is langdurig ziek. Er 

is een vervangster, maar het blijft lastig. 
• DB 

o Overleg MT 
- Er zijn teveel taakuren. Dus veel ruimte is er niet bij 

activiteiten. 
- Kinderraad: er staan data gepland. Niet vanuit alle 

klassen zijn er kinderen die in de Kinderraad zitten. 
• Leerlingenlijst: Hans neemt actie om een complete 

lijst naar Paul te sturen (ten behoeve van de 
ouderbijdrage) 



 

 2 

• Foto en AVG:bewustzijn creëren in schoolgebouw / bij 
leerkrachten over wel of niet fotograferen. AVG / 

foto’s maken opnemen in draaiboeken van alle 

activiteiten. 
• Smoelenbord: staan online, maar moeten we het bord 

updaten ja of nee? 
o Reglement OR 

Enkele spelfouten, Marieke MR kijkt nog tekstueel. 
5. Signalen 

- Parro: in sommige klassen is geen groepsapp. Via Parro kan 
wel 1 op 1 berichten naar ouders sturen, maar naar 

gezamenlijke groep is niet mogelijk.  
Parroberichten van en naar ouders (1 op 1) aanzetten bij alle 

klassen. 
- Foto’s en AVG: Hans pakt dit stichtingsbreed op. Het blijft een 

lastige zaak.  
6. Stand van zaken lopende activiteiten 

• Carnaval 

Hans heeft aanvraag voor de vergunning voor de optocht 
ingediend (looproute, enz). Hans heeft overlegd met de 

gemeente en denkt dat alles rond is.  
Gaat Montessorri bovenbouw meedoen in de optocht? Optocht 

is in Huurlingsedam. 
• Pasen/ koningspelen 

Koningsspelen commissie en de maatschappelijke commissie 
hebben inmiddels contact met elkaar 

De Paascommissie is een 1e vergadering aan het plannen. 
Commissie Pasen / Koningsspelen zouden gezamenlijke 

overleg plannen. Hans stuurt mail naar de commissies. 
• Schoolreisje 

Alle locaties zijn geregeld, bussen zijn geregeld. In maart 
vervolgdatum om alle activiteiten door te nemen. 

 

7. Afgelopen activiteiten 
• Sinterklaas 

Er is nog wat budget om wat dingen aan te schaffen. 
Evaluatie: verdeling van het budget voor de klassen (groter 

klassencadeau en kleinere cadeautjes kinderen) wellicht 
anders. Leerkrachten willen wel graag bedrag eerder 

ontvangen in plaats van achteraf. Penningmeester moet hier 
even over nadenken in verband met de bonnetjes die moeten 

terugkomen (bonnetjes mogen digitaal). 
Surprisegeld is in alle klassen rondgedeeld, was wat vroeger. 

Lag iets te lang in de klassen. Idee is om eventueel bij 
teamleider af te geven. 

Muziekinstallatie was matig in de Slingert (aandachtspunt). 
Sinterklaas was prima. Pieten (van Maas en Waal) waren 

redelijk rustig en waren helemaal op aan het einde van de dag 
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(intensieve dag). Er zouden eigenlijk minstens 2 volwassen 
pieten bij moeten zijn. Betrokkenheid van Maas en Waal 

college was zeer goed. 

• Kerst 
Evaluatie moet nog worden gepland. 

De zolder is zeer stoffig. Misschien toch een keer goed 
schoonmaken met een industriële stofzuiger. Vlak voor 

november schoonmaken zou handig zijn. Er is wel een klein 
dingetje arbotechnisch gezien, volgens Hans. 

 
8. Rondvraag 

Yvette: Zijn er nog dingen voor de MR? De OR is er voor de 
leuke activiteiten. Er zijn af en toe signalen waar de OR verder 

niets mee doet. Die worden doorgestuurd aan MT en MR. Het 
wordt in ieder geval benoemd in de notulen. 

 
15 Mei is studiedag, maar geen probleem voor OR vergadering 

 

Wegwerkzaamheden: schatting is dat deadline wordt gehaald. 
 

Pauzemomenten: dit is doorgestuurd naar de MR. Vanuit MT is 
hiervoor aandacht. Wordt nog vervolgd. Er moeten een aantal 

visiepunten worden uitgesproken. Er wordt niet bepaald wat 
wel mag en wat niet. Dit moet per leerkracht en klas worden 

bepaald. 
 

9. Sluiting 
 

10. Volgende vergaderingen:  
Dinsdag 26 maart om 20.00 u 

Woensdag 15 mei (studiedag) om 20.00 u 
Donderdag 27 juni om 20.00 u 


