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          Openbare basisschool                                        

              De Trinoom  

                                   

  
OUDERRAAD 

 

 

Agenda Ouderraadsvergadering woensdag 4 september 
(locatie: De Brink) 

 
 

1. Opening 20.00 uur  
 

2. Notulen  
3. Actiepunten 

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

• Team 
• DB 

o Overleg data (31 okt, 10 dec, 3 feb, 26 mrt, 20 mei, 
30 juni) 

o Communicatie ouders/groepsouders 

o Verdeling commissies 
o Kamp grp 7 

o Werven ouders 
      

5. Signalen 
6. Stand van zaken lopende activiteiten 

• Kinderboekenweek 
• Dag van de leerkracht 

• Sinterklaas 
• Ruil moment t-shirt shirts 

 
 

7. Afgelopen activiteiten 
 

 

8. Rondvraag 
9. Sluiting 
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          Openbare basisschool                                        

              De Trinoom  

                                   

  
OUDERRAAD 

 

 
Notulen Ouderraadsvergadering woensdag 4 september 

(locatie: De Brink) 

 

Aanwezig:  José de Groot (voorzitter), Paul Muskens (Penningmeester),  

Monique Heijmen (secretaris), Marieke de Haar, Wim Bremer,  

Lisette Pullens, Miranda van der Donck, Aline Kersten, Stefanie Schoss,  

Edith Keller, Roel Duijkers 

 

1.  Opening 20.00 uur  

 

2. Notulen 

Er zijn geen opmerkingen over de notulen. Daarmee zijn de notulen vastgesteld. 

 

3. Actiepunten 

 

4. Ingekomen post en mededelingen DB/Team 

• Notulen MR  

• Team 

Roel is als eventplanner aanwezig bij de vergadering. Hij heeft een dag in de 

week voor activiteiten. Verder heeft hij geen vaste groep, maar vervangt 

leerkrachten en zorgverlof. 

Er zijn extra gelden om leerkrachten te verlichten / vervangen. Er zijn een 

aantal ondersteuners (Kailey, Ricardo, Sharon) die ondersteunen in de 

verschillende bouwen. Er zijn een aantal leerkrachten die ook taakverlichting 

bieden en vervangen. 

Er is nu ook een handwerkleerkracht aangetrokken, Bregje. Ze kan in geval dit 

nodig is, ook les geven. 

Er zijn een aantal leerkrachten vertrokken en er is een leerkracht afwezig in 

verband met ziekte. Daarvoor zijn enkele vervangers aangetrokken. Er zijn 

daardoor verschillende wisselingen in diverse klassen geweest. 

Maaike is de opvolgster van Debby als intern-begeleider. 

Anouk is bevallen van een zoon. Esther (groep 6/7) gaat na de herfstvakantie 

met verlof. 

Martien gaat dit kalenderjaar met pensioen. Dus hiervoor moet ook vervanging 

worden gezocht. 

• DB 

o Overleg data zijn vastgesteld: 

Donderdag 31 oktober 

Dinsdag 10 december 

Maandag 3 februari 

Donderdag 26 maart 

Woensdag 20 mei 

Dinsdag 30 juni 

o Communicatie ouders/groepsouders 

Er is voor de zomervakantie gepeild bij de leerkrachten. Er wordt op het 

moment geen meerwaarde gezien door de leerkrachten nu Parro goed 

werkt.  

Dat er geen groepsouders meer worden geworven moet wel goed naar de 
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leerkrachten worden gecommuniceerd. Ook moet dit in de nieuwsbrief naar 

de ouders worden gecommuniceerd. Het reglement van de Ouderraad 

moet hiervoor nog worden aangepast. Misschien is het handig om buiten 

de nieuwsbrief om een bericht naar alle ouders te sturen inzake de 

Ouderraad en het feit dat er geen groepsouders meer zijn. 

o Verdeling commissies 

Dag van de Leerkracht – Paul (MBM) 

Kinderboekenweek – Miranda (MBM) 

Sinterklaas – Lisette (OBJ, MBJ, BBJ), Aline (OBM) 

Kerst – Stefanie (MBM), Wim (MBM, BBM) 

Carnaval – nieuw lid, Aline / José (BBJ) als reserve 

Pasen – Monique (MBJ, BBJ), Bianca (MBJ) 

Schoolreisje – nvt 

Sportdag / Koningsspelen -> sportolympiade voor groepen 6-8, sportdag 

voor groepen 1-5 – Marieke (BBM), Miranda, nieuw lid 

Maatschappelijke betrokkenheid – Stefanie (MBM) (voedselbank, La Verna, 

kinderraad (het vergeten kind)) 

Schoolfoto’s – Paul (met Manon/Roel wordt nog bepaald) 

Avondvierdaagse – Wim, nieuw lid 

Lief en Leed – Lisette 

Trinoom shirts – Wim, nieuwe lid 

o Kamp grp 7 

2 jaar geleden is door de Ouderraad besloten om alleen te betalen voor 

groep 8. Nu komt de vraag of groep 7 nog wel op kamp gaat. Op de 

informatieavond is al gemeld dat groep 7 op kamp gaat. De leerlingen gaan 

hier dus nu vanuit dat ze op kamp gaan. Kamp groep 7 is een 

schoolbeslissing. Dit ligt bij Judith. Edith pakt dit op. 

o Werven ouders 

Er zijn 2 nieuwe aanmeldingen voor OR-leden. 

Lisette Kotte en Manouschka Berendsen  

      

5. Signalen 

- Er zijn geen signalen binnen gekomen via de mail. Via een oproep in de 

nieuwsbrief werkt vooralsnog niet. 

- Gehoorde signalen op het schoolplein: 

Opening schooljaar -> tijdrovend, kinderen willen vooral naar hun klas en 

kennismaken met de nieuwe juf / meester en hun vriendjes en vriendinnetjes 

weer zien. Voor ouders kost het veel tijd, ook zij moeten weer werken. Er was 

niets van te verstaan. Het idee is leuk, maar de uitvoering is niet goed. De 

geluidsinstallatie moet beter worden afgestemd. 

Parro -> werkt soms nog niet naar behoren. Klassen in eerste instantie niet 

zichtbaar, geen gesprekken kunnen voeren met de juf / meester. Doordat voor 

aanvang van het schooljaar bij sommige klassen nog geen nieuwe klassen 

actief waren, heeft een deel van de ouders de eerste nieuwsbrief bijvoorbeeld 

gemist. Parro is ook erg traag, laden duurt erg lang en geregeld time-out, 

weer koppelcode nodig. 

Nieuwsbrief -> nieuwsbrief komt via Parro wel heel vaak binnen bij meerdere 

kinderen. Geen idee of dit aangepast kan worden. Het is wel mogelijk om alle 

ongelezen berichten in een keer naar gelezen te zetten. 

Douchen na de gymles -> onduidelijkheid over beleid rondom douchen. Dit is 

reeds teruggekoppeld naar Edith en die heeft dit opgepakt en verwerkt in de 

nieuwsbrief van 23 augustus jl. 

Fietsenstalling bij De Slingert -> hier liggen behoorlijk wat glasscherven en 

ook staat er veel onkruid. Is dit voor school of voor de gemeente? Edith gaat 

hier achteraan. 

Fietsenstalling (nieuwe) -> het is er erg druk, er staan veel ouders te kletsen 

en je kunt er bijna niet uit. Hier is Hans mee bezig. 
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Algemene ouderavonden -> handig als deze data voor de zomervakantie 

bekend zijn en gecommuniceerd worden. 

Presentatie ouderavond -> het is handig om dit te hebben om met je partner 

te bespreken, maar ook voor de ouders die niet aanwezig kunnen zijn. De 

afspraak schoolbreed was om hem niet te delen.  

 

6. Stand van zaken lopende activiteiten 

• Kinderboekenweek 

Er is op 5-9 overleg. Boeken zijn al besteld. 

• Dag van de leerkracht 

5 oktober is de Dag van de Leerkracht (in de agenda op school staat het op 4 

oktober). Het wordt iets anders dan de stempel. 

• Sinterklaas 

Nog niet gepland. Rond de herfstvakantie wordt dit opgepakt. Als de pakketten 

binnen zijn, dan kan er pas gepland worden. Pakketten zijn aangevraagd. 

• Ruil moment t-shirt shirts 

Er is niet een goed overzicht of alle t-shirts van groep 8 terug zijn gekomen. Er 

zijn dit schooljaar ook nog t-shirts terug gekomen. 

Er zijn nu nieuwe kinderen in groep 1, maar ook in andere groepen. Ruil 

moment zal ergens in november plaatsvinden. Eerst een inneem moment en 

daarna een uitdeelmoment. De t-shirts kan dan gebruikt worden voor de 

diverse toernooien in de kerstvakantie. Ook moet gekeken worden naar de 

opslag van de shirts. Er moeten nog plastic bakken komen om alles op te 

slaan. 

 

7. Afgelopen activiteiten 

Er zijn nog geen afgelopen activiteiten. 

 

8. Rondvraag 

Voor de website nog aanpassen: Miranda van der Donck (OBM, MBM), Aline 

Kersten (OBM) en de nieuwe leden nog toevoegen. 

 

9. Sluiting 

Volgende keer is de vergadering weer om 20.00 u in de lerarenkamer op De Brink. 

 


