
 

 

          Openbare basisschool                                        

              De Trinoom  

                                   

  
OUDERRAAD 

 
 

Agenda Ouderraadsvergadering maandag 3 februari. 
(locatie: De Brink) 
 

 
1. Opening 20.00 uur  

2. Notulen  
3. Actiepunten 
4. Ingekomen post en mededelingen DB/Team 

• Notulen MR  
• Team 

• DB 
o Kast ouderraad 
o Evaluatie communicatie 

o Uitjes La Verna 
5. Signalen 

6. Stand van zaken lopende activiteiten 
• Maatschappelijke betrokkenheid vergeten kind 
• Carnaval 

• Pasen 
• Koningspelen / Sport Olympiade 

7. Afgelopen activiteiten 
• Kerst 

• Voedselbank 
• T-shirts 
• Sinterklaas 

8. Rondvraag 
9. Sluiting 

  



 

 

          Openbare basisschool                                        

              De Trinoom  

                                   

  
 

OUDERRAAD 

 

 

Notulen Ouderraadsvergadering maandag 3 februari 2020 

 

Aanwezig: Paul Müskens, Monique Heijmen, Lisette Pullens, Manouchka Berendsen, 

Wim Bremer, Stephanie Schoss, Marieke van Haaren, Aline Kersen,  

Miranda van der Donck, Hans Velvis (vanaf 21 u aanwezig) 

 

Afwezig: José de Groot, Bianca Huijgen, Lisette Kotte, Roel Duijkers 

 

 

1.  Opening 20.00 uur  

 

2. Notulen  

Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen omtrent de notulen, wel de notulen eerder 

versturen naar de overige leden. 

 

3. Actiepunten 

- De financiële bijdrage voor juffendag heeft in de nieuwsbrief gestaan 

- Er is reactie voor project La Verna. Er moet nog wel een en ander worden 

uitgezocht omtrent verantwoordelijkheid e.d. Het is geen activiteit vanuit de 

Ouderraad, maar vanuit school. We zijn erg benieuwd naar het standpunt van 

de MR en het MT omtrent verantwoordelijkheid e.d. Hans geeft aan dat als er 

activiteiten onder school plaatsvinden een bevoegd iemand (bijv. leerkracht) 

bij moet zijn. 

 

4. Ingekomen post en mededelingen DB/Team 

• Notulen MR  

Er zijn geen recente notulen. In de laatste notulen van december staan geen 

bijzonderheden. 

• Team 

Er staat weinig in de agenda voor dit voorjaar. We kunnen de Koningsspelen / 

Sportdag, Vierdaagse, Olympiade, Kamp ed. niet meer terugvinden in de 

agenda. Hans gaat dit opvolgen. 

De leerkrachten van Kans en Kleur hebben op de stakingsdagen bijeen 

gezeten. Er is meer geld nodig om de problemen op te lossen. Vervangen en 

bezetting wordt steeds lastiger. 

Er zijn enkele langdurig afwezige leerkrachten. 

Schoolplan is klaar (beleid voor de komende 4 jaar). 

Er is een 34e  klas (instroomgroep) in een extra BSO ruimte. Voor volgend jaar 

zal de school waarschijnlijk niet de wijk uit hoeven (dat zou het geval zijn 

indien er structureel 34 klassen zijn). 

Carolien (nieuwe teamleider) heeft zo’n 2 weken op school gewerkt (opvolging 

Judith), maar heeft gekozen voor andere baan. Edith en Hans hebben de taken 

verdeeld en opgepakt. Er is wel een extra leerkracht bijgekomen en die 

bijspringt (bijvoorbeeld bij de kleuters (kangaroogroep)). 

Verhouding montessori / jaarklas wordt 17 / 16 voor komend schooljaar. 

 

 

 



 

 

• DB 

o Kast ouderraad 

Er is kast waar spullen van activiteiten van de Ouderraad in staan (oa 

Carnaval, Sinterklaas). Deze moet opgeruimd en uitgezocht worden. 

Lisette Pullens en Marieke gaan hier naar kijken. 

o Evaluatie communicatie 

Er is geen evaluatie met MT geweest. De afmelding van Roel en het later 

aanschuiven van Hans is niet goed doorgekomen bij het DB. 

De communicatie met Roel op zich loopt goed, maar er wordt vanuit 

school nu wel heel erg het voortouw genomen. Roel is erg enthousiast en 

wat hij zegt, voert hij uit. Wel vinden we dat we nu te weinig worden 

meegenomen en niet veel kunnen bijdragen. Wellicht kunnen we dit in 

de toekomst beter afstemmen. Als Ouderraad zijn we graag betrokken 

bij de activiteiten die wij mede organiseren. 

o Uitjes La Verna 

Annette Koens (ouder) heeft zich aangemeld om de uitstapjes te 

begeleiden. Monique overlegt met Roel hoe verder alles te regelen. 

 

5. Signalen 

- Drinken in de klas: er is slechts 1 beker in het keukentje in de klas 

beschikbaar per klas. Dit is onhygiënisch en smerig. Zeker als kinderen een 

koortslip hebben, Pfeiffer hebben of andere virussen bij zich dragen. Het zou 

fijn zijn als hier een oplossing voor zou komen, bijv. ieder kind een eigen 

bidon of drinkfles. Dit is een taak voor school om dit op te pakken. De ouder 

kan dit met de leerkracht opnemen. 

- Zeep op de wc’s: regelmatig is de zeep op de toiletten op. Kan hier aandacht 

aan worden besteed? Er is ook geen papier, maar een handdoek (wordt deze 

regelmatig vervangen?) Dit is een taak voor school om dit op te pakken. De 

ouder kan dit met de leerkracht opnemen. 

- Toegangsdeur kleuters (bij ronde gymzaal): deze ingang is erg smal voor het 

aantal mensen dat er door moet ’s ochtends. Is hier een oplossing voor? 

Bijvoorbeeld een dubbele deur constructie of extra ingang? Dit signaal wordt 

doorgegeven aan school. 

- Doorgeven dat kinderen later zijn, is lastig via Parro, zeker bij vervanging. 

Langdurig vervangende leerkrachten staan vaak niet in Parro. Daardoor komen 

dergelijke berichten slecht op de juiste plek aan. Handiger is om dit ook bij 

Hannie te melden. Suggestie is om voor klassen waar dit speelt, de ouders een 

bericht in Parro krijgen waar ze andere dingen betreffende afwezigheid van 

leerlingen kunnen melden. Hans pakt dit op. 

 

6. Stand van zaken lopende activiteiten 

• Maatschappelijke betrokkenheid vergeten kind 

Vanuit de Ouderraad (Stephanie) was er niemand betrokken bij de actie 

rondom ‘het vergeten kind’.  

• Carnaval 

Manouchka heeft overleg gehad met Roel. Aankomende vrijdag is er weer 

overleg. Het plan van vorig jaar met de evaluatiepunten is de leidraad voor dit 

jaar. 

Het loopt verder. De nieuwsbrieven worden wekelijks voorzien van dingen voor 

de Carnaval. Manouchka en Aline hebben boodschappen gedaan, voor de 

optocht is de vergunning al geregeld (geldt voor meerdere jaren). Voor de 

optocht zou ook leuk zijn als ze langs de Diemewei lopen (voor komende 

jaren). 

Er is nog wel hulp nodig voor 21 februari a.s. vanaf 7.45 u tot 12.00 u. Op 

donderdag ook hulp nodig voor ballonnen oppompen. Wie wil helpen kan zich 

melden bij Aline / Manouchka. 

 



 

 

• Pasen 

Er is nog geen contact geweest. Voorkeur voor Pasen is dat er  op de deur een 

lijst komt. Monique neemt contact op met Roel. 

• Koningspelen (17 april???) / Sport Olympiade  

Koningsdag is dit jaar een sportdag. Voor wanneer zijn dingen geregeld? Er 

staat niets in de kalender. 

• Extra hulpouders: Niek Hermans meldt zich graag aan om te helpen bij 

activiteiten (en eventueel ook voor de Ouderraad indien er plek vrij komt). Er 

is nog geen contact geweest.  

 

7. Afgelopen activiteiten 

• Kerst 

Er komt een grote kerstboom voor in de aula (3,5 meter). Wim heeft deze 

voor school aangeschaft. Er zijn verder lampjes, kerstbomen e.d. aangeschaft. 

Evaluatie is volgende week woensdag. 

• Voedselbank 

Stephanie heeft niets gehoord. Er is geen communicatie geweest hierover. 

Stephanie neemt dit mee in de evaluatie van Kerst. 

• T-shirts 

Er is een ouder die shirt kwijt is. Vervangingswaarde voor het T-shirt is 10 

euro. Dit duidelijk communiceren bij een volgende actie rondom de t-shirts. 

Ook handig om wasinstructies erbij te geven om te voorkomen dat nog meer 

t-shirts niet meer bruikbaar zijn. Er komt een nieuw ruilmoment. Diverse 

leerkrachten hebben voor nieuwe leerlingen al t-shirts op voorraad. 

• Sinterklaas 

Evaluatie is volgende week. 

 

8. Rondvraag 

Er wordt een traditie op school gemist (zoals pyjama dag, gekke haren dag en 

dergelijke).  Wellicht leuk om dit schoolbreed op te pakken. 

Muziek-editie-commissie HKO: er zijn steeds minder aanmeldingen voor 

proeflessen. Misschien is het een idee om bij activiteiten aan te haken en muziek 

te maken. Marieke neemt dit op met Roel. 

 

9. Sluiting 

 


