
-          Openbare basisschool                                        

              De Trinoom  

                                   

  
OUDERRAAD 

 

 

Agenda Ouderraadsvergadering donderdag 31 oktober. 

(locatie: De Brink) 

 

 

1. Opening 20.15 uur  

 

2. Welkom nieuwe leden 

3. Notulen  

4. Actiepunten 

5. Ingekomen post en mededelingen DB/Team 

• Notulen MR  

• Team 

• DB 

o Verdeling commissies 

o Schema 

o Kascontrole 

      

6. Signalen 

7. Stand van zaken lopende activiteiten 

• Sinterklaas 

• Kerstviering 

 

8. Afgelopen activiteiten 

• Kinderboekenweek 

• Dag van de leerkracht 

 

9. Rondvraag 

10. Sluiting 

  



          Openbare basisschool                                        

              De Trinoom  

                                   

  
OUDERRAAD 

 

 

Notulen Ouderraadsvergadering donderdag 31 oktober. 

(locatie: De Brink) 

 

Aanwezig: José de Groot, Paul Müskens, Monique Heijmen, Wim Bremer, Bianca Hopman, 

Aline Kersten, Lisette Pullens, Manouchka Berendsen, Lisette Kotte,  

Marieke van Haaren, Miranda van der Donck, Stefanie Schoss, Roel Duijkers, 

Hans Velvis 

 

Afwezig:  -- 

 

1.  Opening 20.15 uur  

 

2. Welkom nieuwe leden 

Welkom aan de nieuwe leden, Lisette (dochter is net op Montessori begonnen), 

Manouchka (dochter (groep 2) en zoon (groep 4) op Montessori) 

 

3. Notulen 

Kleiner lettertype vanwege het printen (dus minder pagina’s dan) 

 

4. Actiepunten 

Website is aangepast. Alleen reglement moet nog aangepast. 

Nieuw actiepunt: 

Roulerend schema met terugkerende punten voor de nieuwsbrieven. 

 

5. Ingekomen post en mededelingen DB/Team 

• Notulen MR 

Afgelopen maandag is er vergadering geweest, hiervan zijn nog geen notulen. 

• Team 

Een leerkracht is ernstig ziek. Nieuw collega Teamleider, start gefaseerd, 

Carolien Braam, 0,7 ft. Janine is aan het terugkeren. 

• DB 

o Verdeling commissies 

De sportolympiade is op een andere datum 

Manouchka = Carnaval & T-shirts 

Lisette = Avondvierdaagse & Koningsdag 

Fotocommissie stopt? Dit onderwerp bespreken met alle oudercommissies 

van de diverse Kans en Kleur is wellicht een optie. 

o Schema 

Bij Lisette Kotte nog Montessori toevoegen 

Bij Marieke van Haaren ipv De Haar 

o Kascontrole 

Kascontrole is geweest. Goedgekeurd. Er zijn wel veel reserves 

Vraag aan Roel: inventariseer welke materialen (duurzaam en innovatief) 

eventueel aangeschaft kunnen worden? Hoe kunnen we het reservepotje 

nuttig besteden? Stukje reserveren voor een geluidsinstallatie? Stukje 

reserveren voor 30-jarig lustrum. 

 

 

 

 



6. Signalen 

De deur gaat steeds wat te laat openen.  

Er staan weer veel kinderwagens in de gangen bij de kleuters. 

Er komen geen signalen binnen via de e-mail e.d. 

Arcus: er is een incident geweest in de kleedkamer (bezoek van leerlingen van het 

Maas-Waal College). Er is hierover al gecommuniceerd naar de ouders van de 

betreffende leerlingen. Hans pakt dit verder op. 

 

Signaal van vorige keer: drukte in de fietsenstalling. Hans heeft een verzoek liggen 

om een overdekte fietsenstalling te laten maken voor het personeel. Doordat 

fietsen nu niet meer op het schoolplein staan, is er meer speelruimte ontstaan voor 

de leerlingen. Misschien een idee om blokken te maken met verf waar fietsen 

gestald mogen worden. De uitgangen worden verplaatst naar andere plekken, zodat 

het overzichtelijker wordt.  

 

7. Stand van zaken lopende activiteiten 

• Sinterklaas 

11 november begint Sinterklaasjournaal. Het draaiboek hiervan is binnen. 

Cadeautjes zijn besteld. Bovenbouw gaat weer surprises doen.  

5 december is weer hulp nodig om alles op tijd te regelen. Er is vanaf 7.00 u 

wat hulp nodig. Vanaf 8.30 u mag ook. Helpen bij klassen halen en sanitaire 

bezoekjes en vanaf 12.00 u opruimen tot 14.00 u. 

Paul, Manouchka, Lisette willen helpen. Lisette Pullens vraagt ook Francien weer 

om te helpen. 

Voor het klassencadeau kunnen leerkrachten 35 euro declareren met bonnetje 

via de e-mail (penningmeester en naar commissie). 

Intocht Sint kosten zijn 300,-. Totale budget is 5.000,- 

Voor Sint & Pieten en hulpouders wordt lunch geregeld. Wordt dan door De 

Brink geregeld. Sint & Pieten kleden zich om op De Brink. Pieten zijn voor deel 

Maas-Waal leerlingen.  

Voor het inpakken wordt via Parro hulp gevraagd. 

4 december wordt De Slingert versierd. 

• Kerstviering 

Moet snel opgepakt worden. Begin november wordt er een start gemaakt. 

• Maatschappelijke betrokkenheid 

Voedselbank actie komt weer rond Kerst 

De kinderraad heeft als goed deel gekozen voor het Vergeten Kind. In de 

commissie gaan de stagiaires van school in participeren. 

 

8. Afgelopen activiteiten 

• Kinderboekenweek 

Het was vooral positief ontvangen. Wat tips verder gekregen. Er was een 

speurtocht, maar die is niet geheel vlekkeloos verlopen. 

Het te besteden bedrag uit de Bruna actie is € 96,40. Er wordt nu gedacht om 

boeken aan te schaffen om moeilijk thema’s bespreekbaar te maken. 

Afsluiting: het geluid is nog steeds niet optimaal. 

• Dag van de leerkracht 

Er is wat heen en weer gemaild met Edith over ondersteunend personeel en 

gymleerkrachten. Cadeautje is goed ontvangen door de leerkrachten. 

 

9. Rondvraag 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

 

10. Sluiting 

 


