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          Openbare basisschool                                        

              De Trinoom  

                                   

  
OUDERRAAD 

 

 
Notulen Ouderraadsvergadering online dinsdag 30 Juni 

 

Aanwezig:  José de Groot, Paul Muskens, Monique Heijmen, Aline Kersten,  

Miranda van der Donck, Marieke van Haaren, Lisette Pullens, Wim Bremer, 

Stephanie Schoss, Roel Duijkers 

 

Afwezig:  Niek Hermans, Manouchka Berendsen 

 

 

1.  Opening 20.00 uur  

 

2. Notulen 

Geen opmerkingen, veel is achterhaald. 

 

3. Afgelopen periode 

Lisette Kotte heeft zich afgemeld voor de OR, Nic Hermans vervangt haar. Aline 

Kersten gaat ook stoppen. Marieke van Haaren gaat ook stoppen. Begin nieuwe 

schooljaar oproep voor nieuwe leden (in oproep flexibiliteit en ruimte overdag om 

taken op te nemen benadrukken).  

 

4. Ingekomen post en mededelingen DB/Team 

• Notulen MR 

Stuk La Verne is besproken in MR, gaat voorlopig niet door. Er moet altijd een 

leraar bij zijn, anders kan het verzekeringstechnisch niet. Er wordt gekeken 

naar wat wel mogelijk en vanaf wanneer. 

• Team 

Er zijn geen mededelingen. Er is een nieuwe teamleider jaarklas op de Brink. 

Er zijn aantal nieuwe leerkrachten. Roel blijft in huidige rol (taakverlichting, 

eventplanner en vervanging). 

• DB 

o Termijn secretaris 

Monique stelt zich verkiesbaar. Leden zijn akkoord. 

o Begroting 

De laatste versie is toegestuurd. Rapportmappen zijn uitgave geworden ipv 

reservering. De leerkrachten cadeaus staan voor a.s. donderdag op de 

planning (actie Roel). Afscheid groep 8 is geregeld. En groepsfoto’s zijn 

gemaakt.  

De conceptbegroting 2020/2021 is in MR toegelicht en wat er nu gebeurd 

met huidige schooljaar begroting. Aan het Team en Roel is oproep gedaan 

om eventueel extra aan te schaffen / te doen voor de eventuele reserves. 

Wellicht wat reserveren voor aankomend jubileum school. 

MR is akkoord gegaan met de conceptbegroting. Reserve is wel aan te 

raden voor het geval dingen ineens fors duurder worden en er structureel 

een verlies komt.  

Begroting is akkoord voor volgend schooljaar. 

o Zitting Or leden 2020/2021 

Zie afgelopen periode 

 



 

5. Signalen 

Er zijn wat klachten over de warmte in de lokalen geweest. OR heeft dit 

oorgestuurd naar MT en MR. Het is naast een technisch probleem, ook een 

probleem wat te doen met de leerlingen? Het is handig als er een warmte protocol 

komt. Actie Hans / Edith 

Parro: meldingen berichten komen vaak meerdere keren binnen. 

Parro: leerlingenlijst was lastig toegankelijk, en later niet toegankelijk. 

Nieuwe indeling klassen: veel klassen weer door elkaar gehusseld. 

Er zijn bij de Ouderraad geen signalen binnen gekomen over de Corona-tijd 

(thuisonderwijs e.d.). Dat is een dikke pluim voor de school. 

 

6. Stand van zaken lopende activiteiten 

 Schooljaar 2019-2020 

Sinterklaas: er zijn nog enkele dingen aangeschaft (bonnetjes volgen). 

Carnaval: alles was goed geregeld, evaluatie is nog niet geweest.  

Pasen: wel bij elkaar geweest, maar uiteindelijk niet doorgegaan. 

Groepsfoto: alle kinderen krijgen een groepsfoto van hun klas. Mogelijk staan er 

kinderen die ziek zijn niet op (oplossing: foto kind wordt los toegevoegd). 

Afscheid groep 8: eventueel nog iets regelen (ijsje voor na diner). Actie: Roel 

Alle overige activiteiten zijn afgelast. 

Schooljaar 2020-2021 

Opening schooljaar: afwachten wat er mogelijk is. 

Kinderboekenweek: gaat door en in welke vorm wordt nog afgestemd (afhankelijk 

van protocol na zomervakantie). Pakketten zijn al bestemd. Ouders voor deze 

commissie zijn nog niet benaderd. Actie Roel en commissie Kinderboekenweek 

(begin volgend schooljaar). Thema: ? 

Dag van de Leerkracht: actie Paul, volgt. 

Schoolfotograaf: idee om wellicht schoolfotograaf naar voren halen (begin 

schooljaar). Gezien drukte bij schoolfotograaf kan dit pas over 2 jaar. Staat nu 

voor normale periode in volgend schooljaar gepland. 

 

7. Afgelopen activiteiten 

Betrokkenheid ouders Ouderraad bij activiteiten is aandacht voor vanuit Roel. 

Vergadermomenten worden in overleg gepland, indien noodzakelijk via Teams. 

 

8. Rondvraag 

Partytent (van Zomeravondkermis) is mogelijk niet compleet. Begin nieuwe 

schooljaar kijken of hij nog compleet is. 

Groep 8 en kinderen die school verlaten moeten school t-shirts inleveren. Dit 

moet nog geregeld worden. Actie Commissie schoolt-shirts. 

De OR-kast (Diemewei) is opgeruimd. Daar is nu ruimte en hier kan eventueel de 

t-shirts opgeslagen worden. Wat reserve is handig, maar te veel is niet handig. Er 

zijn ook nog veel knutselspullen in de kast. Er zijn ook nog veel dingen voor oa 

Carnaval, Pasen ed die beschikbaar (per activiteit bekijken wat bruikbaar is) 

Avondvierdaagse: je kunt zelf de vierdaagse lopen via een app. Misschien dit nog 

melden in de nieuwsbrief. Actie Roel 

Goede Doelen: actie Vergeten Kind is nog niet afgerond. Er komt een 

bedankfilmpje. Op de site van het Vergeten Kind is de actie meer bekend 

gemaakt. Opgehaald: bijna 2500 euro.  

Kinderraad: Roel heeft nog zitting gepland en er komt nieuwe lijst met Goede 

Doelen. Zou wederom weer leuk project zijn voor de stagiaires. Begin volgend 

schooljaar wordt dit vervolgd. 

Afscheid OR-leden: rekening houden met de informatie-avonden die begin 

volgend schooljaar plaats vinden. Voorstel volgt in de app. 

Data OR vergaderingen volgen via mail / app. 

 

9. Sluiting 


