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Agenda Ouderraadsvergadering maandag 26 oktober 
 
 
1. Opening 20.00 uur  
 
2. Notulen  
3. Afgelopen periode 
4. Ingekomen post en mededelingen DB/Team 

 Notulen MR  
 Team 
 DB 

o Vergaderen via teams 
o Jubileum 
o Schoolreisje 
o Kamp montesori 
o Lief en leed 
o Extra budget 
o Termijn voorzitter      

5. Signalen 
6. Stand van zaken lopende activiteiten 

 Sinterklaas 
 Kerst 

 
7. Afgelopen activiteiten 

 Dag van de leerkracht 
 Kinderboekenweek 

 
8. Rondvraag 
9. Sluiting 
 
  



 

          Openbare basisschool                                        
              De Trinoom  
                                   
  

OUDERRAAD 
 
 
Notulen Ouderraadsvergadering maandag 26 oktober (Online via teams) 
 
Aanwezig:  José de Groot, Paul Müskens, Monique Heijmen, Wim Bremer,  
  Stephanie Schoss, Bianca Hopman, Lisette Pullens, Miranda van der Donk,  
  Manouchka Berendsen, Roel Duijkers 
Afwezig: Niek Hermans  
 
1.  Opening 20.00 uur  
 
2. Notulen  

Naar aanleiding van: 
Vakken fietsenstalling -> hulp van ouders is welkom. Gemeente doet hier niets 
mee. School ziet nu zelf geen mogelijkheden om dit te regelen. MT vraagt OR om 
dit op te pakken. Ouders kunnen dit wel oppakken, omdat het buiten school is (via 
nieuwsbrief oproep). Eerst beeld hebben hoe de indeling moet zijn, waar wel en 
niet fietsen geplaatst mogen worden. Actie: Wim en Roel. 
Kinderraad -> gaat komende week starten.  

 
3. Afgelopen periode 

Bedankjes voor cadeautje voor Dag van de Leerkracht ontvangen van meerdere 
leerkrachten 

 
4. Ingekomen post en mededelingen DB/Team 

 Notulen MR  
Notulen zijn nog niet vastgesteld. Volgen zodra ze goedgekeurd zijn. 

 Team 
 Er zijn geen berichten vanuit MT. 

 DB 
o Vergaderen via teams 

Er zijn aangescherpte maatregelen van kracht 
o Jubileum  

Er komen geen grote festiviteiten. Wellicht een opvoering / toneelstuk 
per bouw. 

o Schoolreisje  
Datum is nog niet bekend. Gaat wel door. Wel belangrijk dat dit snel 
bekend wordt in verband met activiteiten die opgepakt moeten worden. 

o Kamp montesori 
Marieke Gribbeling heeft nauw contact met RIVM. Ze hopen dat het door 
mag gaan. 

o Lief en leed 
Roel en Paul hebben dit nog niet opgepakt. Het idee zoals vorig jaar 
(eind vorig jaar alle leerkrachten tegelijkertijd verjaardagscadeautje).  

o Extra budget 
Roel gaat kijken wat er nodig is qua buitenspeelmaterialen (degelijk) en 
staplekken. Voor € 100-150 euro per gebouw alvast materialen 
aangeschaft. De sportleerkrachten + Roel + leerkracht bekijken hoe het 
buitenspelen anders ingericht kunnen worden. Idee is om containers te 
vullen met materialen. Schatting is dat dit € 4000 gaat kosten (wellicht 
dit als cadeau voor het jubileum aanmerken).  



 

Er loopt ook een microbit project (leren programmeren). Het project 
wordt voor deel gesubsidieerd, en wellicht dat vanuit dit project ook 
hiervoor een bedrag gevraagd gaat worden. 

o Termijn voorzitter 
Loopt eind dit schooljaar af. José wil het graag overdragen aan een 
opvolger. Wie heeft interesse? 

  
5. Signalen 

Ouderbijdrage -> wellicht had er iets in de brief kunnen staan over hoe en wat er 
afgelopen jaar is gebeurd / geregeld. Na kascommissie meer berichtgeving 
hierover richting ouders (inzake ouderbijdrage die hetzelfde blijft). Wellicht 
toelichting in nieuwsbrief plaatsen. 
Groep 7 fietsexamen wordt niet afgenomen -> onderbouwing is dat het niet 
geregeld kon worden. Dit is niet duidelijk bij de ouders. Volgens Roel ligt dit niet 
bij school, maar bij Veilig Verkeer Nederland. Het theoretische stuk zou gewoon 
door kunnen gaan. Roel vraagt dit na op school.  
 

6. Stand van zaken lopende activiteiten 
 Sinterklaas 

Gaat door in een aangepaste vorm. Aankomst gaat anders. Cadeautjes zijn 
besteld en worden door de medewerkers van De Brink ingepakt.  Sinterklaas 
Journaal wordt coronaproof en de school haakt hier op in. De Slingert kan 
gewoon doorgaan. Stagiaires zullen helpen bij de viering in plaats van 
hulpouders. De Hulpsint van vorig jaar wil in ieder geval wel komen. 

 Kerst 
Is nog niet opgepakt. Deze week is er vergadering. Actie voor de Voedselbank: 
er is een brief binnen gekomen van een andere organisatie in Wijchen 
(Stichting High Hopes, voor mensen die net buiten voedselbank vallen). 
Wellicht kan het gecombineerd worden. Ze hebben het allebei hard nodig 
(verdeling 50-50). Roel zoekt contact met beiden. 

 
7. Afgelopen activiteiten 

 Dag van de leerkracht 
Goed verlopen, Edith en Daphne hebben dit opgepakt om te verdelen. Is er 
hiervoor berichtgeving geweest in de Nieuwsbrief? Wellicht is het een goed 
idee om dit soort activiteiten te vermelden in de Nieuwsbrief, zodat ouders 
weten waar de ouderbijdrage naar gaat. Een gestructureerde berichtgeving is 
wenselijk (nieuwsbriefcommissie of door commissies zelf), volgende keer 
vergaderpunt. 

 Kinderboekenweek 
Er stond een leuk stukje in de nieuwsbrief. Er is een opening geweest met 
behulp van leerlingen uit de zaal (betrokkenheid leerlingen). Enquête is 
geweest. Vooral positief. Bouwen zijn gemengd. Vergt wel wat aanpassing aan 
inhoud. Spelletjes zijn goed ontvangen. Boekenruilkast in de klas is ook goed 
ontvangen. Afsluiting was via een filmpje in plaats van afsluiting op het plein. 
Factuur van De Kleijn is doorgestuurd naar penningmeester. Er is 
waarschijnlijk iets meer dan budget uitgegeven. Kinderen waren erg 
enthousiast, vooral de boekenruilkast. 

 
8. Rondvraag 

 Er is de vraag om 2 Victor Veilig poppetjes te bestellen om bij De Brink te 
plaatsen. Hoort dit bij de OR of bij school? 50-50 zou een mooie verdeling 
staan. 

 De website wordt deze week geüpdatet. 
 

9. Sluiting 


