
 
 

Agenda 
 
Agenda Ouderraadsvergadering Dinsdag 8 december 
(via teams) 
 
 
1. Opening 20.00 uur  
 
2. Notulen  
3. Actiepunten 

 fietsenstalling 
4. Ingekomen post en mededelingen DB/Team 

 Notulen MR  
 Team 
 DB 

o Verkeers veiligheid / Victor Veilig 
o Lief en Leed 
o Extra budget      

 
5. Stand van zaken lopende activiteiten 

 Kerst 
 Carnaval 
 
 

6. Afgelopen activiteiten 
 Sinterklaas 

 
7. Signalen / Hans Schuift aan 
 
8. Rondvraag 
9. Sluiting 



 

 
 
 

Notulen  
Ouderraadsvergadering dinsdag 8 december 2020 (via teams) 

 
Aanwezig: José de Groot, Paul Müskens, Monique Heijmen, Bianca Huijgen, Lisette 

Pullens, Stephanie Schoss, Miranda van den Donck, Wim Bremer, Niek 
Hermans, Roel Duijkers, Hans Velvis 

Afwezig:  Manouchka Berendsen 
 
 
Opening 20.00 uur  
 
1. Notulen 
 Geen opmerkingen, notulen zijn goedgekeurd. 
 
2. Actiepunten 

 Fietsenstalling 
Het ontwerp is nog niet gemaakt. Actie Wim / Roel 

 
3. Ingekomen post en mededelingen DB/Team 

 Notulen MR 
Notulen MR zijn ontvangen. Stukje veiligheid is daar ook aan bod gekomen en 
is besproken met MT. MT heeft dit meegenomen naar de gemeente, signaal is 
afgegeven. Wanneer dit doorsuddert, dan neemt Hans contact op met Paul 
Loermans (wethouder). 

 Team 
Roel is door de perikelen bij Kans & Kleur vaker ingezet bij klassen, waardoor 
de evenementenplanning wat onder druk staat. 

 DB 
o Verkeers veiligheid / Victor Veilig 

Victor Veilig wordt door de Eerste Stap buiten gezet. 
o Lief en Leed 

Cadeautje juffendag / leerkrachten is vorig jaar door corona lastig 
gebleken. Maar hoe dit jaar? Is nog niet besproken binnen MT. Wellicht dit 
jaar hetzelfde organiseren als vorig schooljaar. Is de verwachting dat er dit 
jaar nog juffendagen worden gehouden? Het protocol geeft weinig ruimte 
om dit organiseren. Hopelijk kan volgend schooljaar meer. Later nogmaals 
oppakken (medio maart) 

o Extra budget  
Er is extra materiaal aangeschaft voor buitenspelen in overleg met Nick (oa 
De Brink). Edith heeft voor € 157,- materialen aangeschaft voor het 
hoofdgebouw. 
Er is nu 18.000 euro van de ouderbijdrage binnen. Het loopt iets achter op 
vorig jaar. Er zijn geen reacties meer ontvangen in verband met de 
ouderbijdrage. Stukje in nieuwsbrief heeft voldoende uitleg gegeven. Het 
nu ontvangen bedrag zal niet voldoende zijn om niet op reserves in te 
teren. 

 



 
4. Stand van zaken lopende activiteiten 

 Kerst 
Bomen zijn verspreid, zonder hulp van ouders. Activiteit wordt een High Tea in 
plaats van een diner. Er mag niets gemaakt worden door ouders. Per kind een 
voorverpakt item meegeven. Het moet bijdragen aan de sfeer rondom Kerst. 
Kledingadvies: dit moet nog doorgegeven worden. Veel komt nu neer op de 
schouders van leerkrachten. Er is per klas een bestelling, er hoeft niet gedeeld 
te worden qua verpakkingen. Roel kijkt hoe dit het beste geregeld kan worden. 
De Jumbo faciliteert hierbij. 

 Carnaval 
Manouchka vraagt aan Roel om contact op te nemen inzake de te ondernemen 
acties. 

 Schoolreisje 
Plannen in de laatste schoolweek. Datum nog definitief te plannen. In januari 
verder oppakken. 

 
5. Afgelopen activiteiten 

 Sinterklaas 
Sinterklaas in iets andere vorm, maar aansluitend bij het Sinterklaasjournaal. 
De generale repetitie op donderdag ging goed, maar op vrijdag toch wat 
problemen. Alle klassen hebben online contact gehad met Sinterklaas. Er is 
een piet in de klassen geweest (stagiaire gym). Hans geeft aan dat het erg 
geslaagd Sinterklaasfeest was, zeker voor de kleuters. Sint & Piet willen 
volgend jaar graag weer aanwezig zijn voor het Sinterklaasfeest. Binnen 
budget gebleven (nog niet alles op een rij). 

 
6. Signalen / Hans Schuift aan 

Verkeersveiligheid fietspad is drama, zeker nu in het donker. 
Kerst High Tea: kinderen nemen iets zoets mee, kinderen maken iets, brood / 
hartigs wordt via school geregeld. Dieetkinderen meer informatie geven over 
inhoud High Tea is wenselijk 

 
7. Rondvraag 

Leuk dat er in de nieuwsbrief iets stond over de activiteiten van de Kinderraad. 
Perikelen Kans & Kleur: contracten worden niet verlengd. Het is zorgwekkend als 
bestaande leerkrachten worden ‘afgestoten’ terwijl er vaak een tekort is aan 
leerkrachten. MR is hier gesprekspartner in. Er wordt nu meer geld uitgegeven 
dan er binnenkomt. Kans & Kleur heeft teveel personeel in dienst. Er is 
ingegrepen door bestuur. Trinoom moet ook bezuinigen. Er moet afscheid worden 
genomen van een aantal mensen met tijdelijke krachten. Bedoeling is dat om het 
nieuwe schooljaar met sluitende begroting te starten. Er moet afscheid worden 
genomen om financieel gezond te worden. 
SjorsSportief: staat dit voor 2021 op de planning? SjorsSportief gaat in principe 
door. Het is niet duidelijk hoe het wordt uitgerold. Dit moet nagevraagd worden 
bij Nick Joosten. Als school hoeft er eigenlijk niets mee gedaan te worden. 

 
8. Sluiting 

Volgende vergadering 27 januari 2021, 20.00 u (online) 


