
 

 

Notulen Ouderraadsvergadering dinsdag 6 juli 2021 

(locatie: De Brink) 

Aanwezig: José de Groot, Paul Müskens, Manoucka Berendsen, Miranda van der Donck, 

Lisette Pullens, Wim Bremer, Stephanie Schoss, Hans Velvis, Nick Joosten 

Afwezig:  Monique Heijmen, Nick Hermans, Bianca Hopman-Huijgen, 

 

1. Opening 20.00 uur  

De vergadering wordt om 19.30 geopend, een half uur eerder dan gepland 
in verband met andere afspraken Hans. 

 
2. Notulen  

Notulen waren er lekker snel, dat is fijn, vooral voor de afwezigen! Verder 

geen inhoudelijke opmerkingen. 

 
3. Actiepunten 

• Victor veilig staat er weer 
 

4. Ingekomen post en mededelingen DB/Team 

• Notulen MR 
Geen nieuwe MR-notulen hebben ons bereikt. 

• Team 
Er is een schrijven uitgegaan t.a.v. “kamp nieuwe stijl” en 

de schoolreisjes. Wordt bepaald door teamleiders en 
leerkrachten, waar goed is nagedacht over welke kinderen 

wel en niet naar kamp kunnen/mogen. Loon op Zand was 
altijd een mooie locatie, maar ver weg. Sinds vorig jaar wil 

de Trinoom de montessori en jaarklasstromen prominenter 
profileren. Montessori wil een kennismakingskamp, terwijl 

de jaarklas een kamp oude stijl met alleen de groepen 8 
fijner vindt. De voorliggende vraag is of de OR akkoord kan 

gaan met dit voorstel. SS: Is er ook een scenario voor als 
er weer een lockdown is? Hans neemt dit mee terug naar 

de bovenbouwleerkrachten.  

 
 

Communicatie is nog niet naar buiten geweest, dus de OR 
mag hier een mening over hebben. Kinderen waren in 

ieder geval enthousiast.  



 
De vraag is of één nacht kamp wel ‘voelt’ als kamp, dat 

hangt ook af van (de duur van) het dagprogramma. De OR 

vraagt om een evaluatie van de opzet over een jaar. 
 

• DB 
o Nieuwe voorzitter 

Wim heeft zichzelf gekandideerd als voorzitter vanaf 
komend schooljaar. Er zijn geen andere kandidaten 

en daarmee is Wim vanaf volgend schooljaar 
voorzitter van de OR. 

 
o Nieuwe kandidaat 

Anne is moeder van twee kinderen en is 
verpleegkundige van beroep. Ze heeft zich aangemeld 

en is vanaf komend schooljaar nieuw OR-lid! 
 

o Schooldichter 

MR-lid Marieke Robben heeft bericht dat een 
schooldichter in iedere klas gedichten gaat schrijven 

om dit te bundelen naar een boek (wat de ouders 
kunnen kopen). De vraag is of de OR kan assisteren 

bij het zoeken naar sponsors om de verkoopprijs van 
het boek (€ 17,50) te kunnen verlagen. Ook wordt de 

vraag gesteld of de OR niet zelf de gedichten kan 
bundelen. 

 
o Begroting 

Nader bediscussieerd, met name de wijzigingen van 
het schoolreisje en kamp hebben grote impact. In 

feite moet de OR nu het schoolreisje  
 

o Commissie verdeling 2021/2022 

Is het handig om de verdeling nu te bespreken met 
redelijk wat afwezigen. Voor de Kinderboekenweek 

blijft de commissie in ieder geval gelijk. Voor het 
schoolreisje is nog geen definitieve datum 

vastgesteld. Wim, Stefanie, Anne en Lisette gaan 
samen met Roel overleggen over het schoolreisje. 

Leerkrachten die afgelopen jaar commissieleden 
waren, zijn: Kim, Diny, Jacqueline, Natasha, Anke, 

Suzan, Diana en Roel. 
     

5. Signalen:  klagende ouders over te weinig activiteiten. 
Besproken. 

 
 

 



6. Stand van zaken lopende activiteiten 
• Schoolreisje 

Eerder besproken. 

• T-Shirts 
Wisselen moet heel snel in het nieuwe schooljaar opgepikt 

worden (vóór het schoolreisje). Moet nu in de nieuwsbrief 
dat het shirt begin volgend schooljaar ingeleverd moet 

worden (actie: Wim). 
Voor groep 8 is het verzoek al aan iedereen gestuurd om 

shirts in te leveren. 
• Juffendag / Cadeau 

Voor dit jaar slaan we een cadeau voor juffendag over. 
Volgend jaar communiceren we weer duidelijk dat een 

cadeau kan worden gedeclareerd bij de OR (of een centrale 
stapel cadeaubonnen waar Roel als event-planner uit kan 

putten bij de separate juffendagen, waarbij kinderen uit de 
klas het cadeau kunnen geven). 

• Kinderboekenweek 

Roel heeft aangegeven dat de meeste spullen besteld zijn, 
de commissie kan rustig van start. 

• Schoolplein 
Uitgebreide presentatie van Nick inzake ‘buitenspelen’. Na 

de presentatie stelt de OR € 3.000 beschikbaar voor 
eenmalige investering in de spelmaterialen. 

• BBQ 
BBQ regelen we ná de schoolvakantie bij Paul in de 

achtertuin. We nodigen Roel hier ook bij uit. Paul schiet 
een datumprikker in! 

 
7. Afgelopen activiteiten 

• Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf is prime verlopen. Leerkrachten waren 

tevreden, er zijn geen signalen ontvangen bij de OR. 

 
8. Rondvraag 

Er zijn geen vragen meer naar aanleiding van de vergadering. 
 

9. Sluiting 


