
 

 

Agenda 

 

Agenda Ouderraadsvergadering maandag 27 September 2021 

(locatie: De Brink) 

 

1. Opening 20.00 uur  

2. Notulen van 6 Juli 

3. Actiepunten 

4. Ingekomen post en mededelingen 

• Notulen MR  

• Team 

• DB 

o Verdeling commissies/ kalender website 

o Data vergaderingen: 

Ma 27-sep 

Ma 22-nov 

Di 18-jan 

Wo 9-mar 

Do 12-mei 

Ma 4-jul (laatste vergadering) 

 

5. Signalen 

• Verkeerssituatie De Brink 

 

6. Stand van zaken lopende activiteiten 

• Kinderboekenweek 

• Dag van de leerkracht 

• Sinterklaas 

• Kerstviering 

 

7. Afgelopen activiteiten 

•  

 

8. Rondvraag 

9. Sluiting 

  



 

 

Notulen Ouderraad, vergadering maandag 27 september 2021 

Aanwezig:  

Wim Bremer (voorzitter), Paul Müskens (penningmeester),  

Monique Heijmen-Verberk (secretaris/notulist), Bianca Huijgen, Stefanie Schoss, 

Lisette Pullens, Manouchka Berendsen, Niek Hermans, Daphne Tuitel (MT), 

Marieke Robben (MR), Roel Duijkers (leerkracht) 

Afwezig: 

Miranda van der Donk, Anna van Summeren 

 

1.  Opening 20.00 uur  

 

2. Notulen van 6 Juli 

2 opmerkingen (Niek ipv Nick; Begroting: tekst houdt abrupt op, is aangevuld) 

 

3. Actiepunten 

T-shirt:  bericht heeft in nieuwsbrief gestaan, vanwege verschuiving van 

schoolreisje; omruiling gebeurt nu in november, informatie volgt. Er zijn 

leerkrachten die hebben aangegeven dat ze niet meer ingenomen 

moeten worden. Met name voor groep 8 duidelijke info dat shirts 

ingenomen dienen te worden. 

BBQ: datumprikker volgt, afscheid José en andere leden die eerder afscheid 

hebben genomen. 

 

4. Ingekomen post en mededelingen 

• Notulen MR  

Er zijn geen bijzonderheden voor OR (laatste vergadering vorig schooljaar) 

De begroting is besproken. De verhoging van € 5,- is fors, maar wel 

begrijpelijk. MR wil wel instemmen, maar onder voorwaarde dat aan het eind 

van het jaar bekeken wordt of dit noodzakelijk is/was. De verhoging van de 

ouderbijdrage heeft al wel in de nieuwsbrief gestaan. Dit wordt door MR 

vreemd gevonden. Dit is door MT in de nieuwsbrief geplaatst. 

• Team 

Daphne heeft een andere baan per 1 oktober a.s. Er is een opvolger, 

sollicitatieprocedure is afgerond. Daphne werkt opvolger in eerste helft 

oktober. 

• DB 

o Verdeling commissies/ kalender website 

 Schoolreisje: is de voorkeur om het schoolreisje op één dag is, of op 

meerdere dagen. Daphne bespreekt dit in het MT. Het is wel belangrijk om 

snel een datum te prikken. 

o Data vergaderingen: 

2021:  ma 27 september  maandag 22 november 

2022:  di 18 januari   wo 9 maart   

  do 12 mei   ma 4-jul (laatste vergadering) 

 



5. Signalen 

• Verkeerssituatie De Brink 

 Ouders en school moeten gezamenlijke optrekken hierin. Monique en Bianca 

zijn bereid om mee te denken. Marieke plaatst het op agenda van de MR. 

• Musical Groep 8 

 Er is al besloten om een eindfilm te maken ipv een musical. Leerling en ouders 

zijn hierover teleurgesteld (Montessori bouw). Andere leerlingen vinden juist 

de film weer leuker. Is het besluit daadwerkelijk genomen (Montessori heeft 

gecommuniceerd dat het een eindfilm; jaarklas wordt later dit jaar besloten)? 

Daphne bespreekt dit in het MT. 

• Ouderbijdrage 

 Er zijn ouders die aangeven dat ze de ouderbijdrage niet gaan betalen omdat 

ze het gevoel hebben dat er niets mee is gedaan. Wellicht handig om meer 

transparantie te geven. Brief naar MR als extra informatie op website geven. 

Paul stuurt dit op naar Monique / Marieke (MR). 

 

6. Stand van zaken lopende activiteiten 

• Kinderboekenweek 

Alles loopt, overleg is geweest. Start: geen grote opening/ Afsluiting: 

gezamenlijke afsluiting. Bruna actie is ook dit jaar weer. 

• Dag van de leerkracht 

Paul heeft dit al geregeld. 

• Sinterklaas 

Volgt  

• Kerstviering 

Volgt 

 

7. Afgelopen activiteiten 

• Er zijn geen afgelopen activiteiten 

 

8. Rondvraag 

Roel: verven schoolplein 5 (Diemewei) en 6 (Brink) oktober komen erbij. 

Aanmelden kan bij Roel 

Marieke: aanpassen website OR. Monique pakt dit met Marieke op. 

Marieke: knutselpot (Pasen, Sint ed). Is begroot. Daphe zorgt dat dit in teaminfo 

komt. 

 

9. Sluiting 

 

 


