
 
 

Agenda 
 

Ouderraadsvergadering maandag 9 Maart 2022 
 
 

1. Opening 20.00 uur  
 

2. Notulen van 18 Januari 
 
3. Actiepunten 

 
4. Ingekomen post en mededelingen 

• Notulen MR  
• Team 
• DB 

 
5. Signalen 

• Kan het schoolplein niet groener, minder tegels? 
• Wateroverlast parkeerplaats Diemewei 

 

6. Stand van zaken lopende activiteiten 
• Paasontbijt  

• Sport Olympiade groep 6-8 
• Koningsspelen groep 1-5 
• Schoolfotograaf 

• Schoolreisje 
• Avondvierdaagse  

• School T-shirts 
 
7. Afgelopen activiteiten 

• Carnaval 
 

8. Rondvraag 
 
9. Sluiting 

  



 
 

Notulen Ouderraadsvergadering maandag 9 Maart 2022 
(Teams) 

 

Aanwezig:  

Wim Bremer (voorzitter), Paul Müskens (penningmeester), Monique Heijmen-Verberk 

(secretaris), Lisette Pullens, Stefanie Schoss, Manouchka Berendsen, Suzanne Weijers 

(MT), Roel Duijkers (leerkracht) 

Afwezig:  

Miranda van der Donck, Anne van Summeren, Niek Hermans, Bianca Hopman-Huijgen 

 

1.  Opening 20.00 uur  

 

2. Notulen van 18 Januari 

Er zijn geen opmerkingen en daarmee zijn de notulen vastgesteld. 

 

3. Actiepunten 

- Schoolfotograaf uitglijfoto’s  (actie Paul) – voorstel is overgenomen om Walter 

Janssen de uitglijfoto’s te laten maken, omdat hij dichtbij zit en nog makkelijk 

kan terugkomen voor kinderen die afwezig waren (hij zorgt dan voor een 

complete foto). – afgerond 

- Paasontbijt (zie agendapunt) 

- Schoolreisje (zie agendapunt) 

- Dieetkinderen (actie Roel/MT/administratie) – Roel heeft het besproken met 

Tineke. Het blijft op verschillende plekken verschijnen. Is het mogelijk om het 

op een plek te plaatsen? Dat is lastig. Er wordt nu een anonieme lijst 

samengesteld. Vanwege de AVG kan dit lastig door externen worden 

aangepast. – vooralsnog afgerond 

- School t-shirts (zie agendapunt) 

- Leerlingenraad (actie Roel) – Die zijn nog niet bij elkaar geweest. Roel gaat 

hier mee aan de slag om op korte termijn bij elkaar te komen. - pending 

- Afgetreden voorzitter bedanken: Monique is bij José op bezoek geweest en 

heeft haar namens de OR bedankt voor haar bijdrage aan de ouderraad de 

afgelopen jaren. - afgerond 

- Ouderraad bijdrages meer benadrukken om duidelijker te laten zijn wat OR 

betaalt (actie Commissies / Roel) - pending 

 

4. Ingekomen post en mededelingen 

• Notulen MR  

Er zijn notulen ontvangen. Wim heeft ze ook niet opgevraagd. Er is wel een 

vergadering geweest in februari 2022. Actie Wim (opvragen notulen) 

• Team 

- 17 maart a.s. is er een inspectie. Zijn er ouders die hieraan wil deelnemen? 

In de middag om 13.15 u. Monique biedt zich aan. Suzanne stuurt info. 

Actie Suzanne/Monique 

- Luizenkammen: dit wordt al een tijdje niet meer gedaan. Is het een optie 

om dit even niet meer te doen of juist wel weer instellen. De afgelopen 

twee jaren zijn er geen uitbraken geweest. Wellicht bij een uitbraak dit in 



die klas weer luizenkammen. Wat zijn de verplichtingen hieromtrent? GGD 

en/of RIVM richtlijnen hiervoor opvragen. Actie Suzanne 

- Actie voor Oekraïne: inzamelactie of sponsorloop mogelijk opzetten en 

kijken wat de mogelijkheden zijn. Wellicht iets om op te zetten met behulp 

van de stagiaires. Roel gaat inventariseren. Lisette en Stefanie kunnen 

aanhaken voor hulp. Doel eind deze week / begin volgende week. Actie 

Roel 

• DB 

Oude voorzitter staat nog als contactpersoon bij de ING. Is lastig om dit aan te 

passen. Wim blijft het proberen. Actie Wim 

Ouderbijdrage: 85% van het begrote bedrag is nu binnen (76% van de totale 

ouderbijdrage). Sommige ouders geven op schoolplein aan dat ze wachten 

met betalen tot ze weten of het schoolreisje doorgaat. Wellicht nogmaals 

herinnering versturen met vermelden stand van zaken schoolreisje. Actie 

Paul 

 

5. Signalen 

• Kan het schoolplein niet groener, minder tegels? 

Er is een initiatief om waterlast te verbeteren. Hiervoor is geld voor 

beschikbaar gesteld door de gemeente. Wellicht kan hier ook een deel voor 

worden gebruikt voor vergroening (indien er geld overblijft). De Ouderraad  

heeft helaas geen geld hiervoor beschikbaar gezien de financiële situatie (zie 

DB vorige agendapunt). 

De eerste bijeenkomst voor vergroening schoolplein De Brink is reeds 

geweest. Hiervoor worden nu plannen opgesteld.  

• Wateroverlast parkeerplaats Diemewei 

Dit is reeds meerdere keren besproken met de gemeente. Dit blijft een lastig 

punt. Gemeente gaf aan dat daar weinig aan te doen is. Er zit daar structureel 

iets fout, maar gemeente kan hier niets over zeggen. Staat dit op de agenda 

bij de gemeente? Actie Suzanne 

 

6. Stand van zaken lopende activiteiten 

• Paasontbijt  

Nog geen bijeenkomst geweest. Roel pakt dit op voor komende week. Actie 

Roel/Monique 

• Sport Olympiade groep 6-8 

De sport olympiade vervalt dit jaar. 

• Koningsspelen groep 1-5 -> groep 1-8 

Groep 6-8 komen er bij. Er zijn al aantal bijeenkomsten geweest. Er zijn een 

aantal studenten beschikbaar vanuit de Sport Olympiade die komen helpen. 

Niek heeft al gepolst bij de OR wie er kan helpen. Er zijn al groot aantal 

draaiboeken klaar. Actie Roel 

• Schoolfotograaf 

Data zijn gepland. Heeft in nieuwsbrief gestaan. Paul doet 1e dag, Manouchka 

doet 2e dag (ochtend + middag), Monique kan donderdag helpen (7e) 

Broer-Zus foto’s: kan dit eventueel via Parro gepland worden. Roel vraagt dit 

bij Henk na. Actie Roel/Paul 

Er is ook aanbieding voor andere foto-aanbieder geweest met een mobiele 

fotostudio. Actie Paul / Roel 

• Schoolreisje 

De commissie schoolreisje is opgesplitst in werkgroepen (groep 1-2, 3-4, 5-6 

en 7-8). 1-2 Hullies is vastgelegd, 3-4 Tivoli is vastgelegd. 5-6 Toverland (nog 

vast te leggen). 7-8 Efteling (nog niet vastgelegd). Sommige data zijn al wel 

vastgelegd. 

Wat zijn de financiën? Bussen zijn nog niet vastgelegd. De arrangementen 

zoals voorgaande jaren. Hoe komen we uit? Misschien is een commissielid 

aanstellen voor financiën een optie om het overzicht te houden?  

Bussen moet in een keer geregeld worden. Hiervoor offertes opvragen. 

Daarna kunnen we de stand van zaken opmaken qua begroting. 



Eventueel voor groep 7-8 ouders vragen die kunnen rijden indien bussen 

onbetaalbaar wordt. 

Lisette pakt op dat de ouders van de commissies bij elkaar komen om alles op 

een rij te zetten vanuit de verschillende werkgroepen. Paul sluit hierbij aan. 

Roel stuurt alle gegevens naar Lisette. Actie Lisette/Roel/Paul 

Er is begroot 20.000 euro. Hieruit moet nu extra groepen 7-8 worden betaald. 

Volgend jaar is er volgens regulier schema weer een schoolreisje. 

Als alle data bekend zijn, worden deze gecommuniceerd.  

• Avondvierdaagse  

Is nog niet opgepakt. Vanuit school is hier niemand bij betrokken. De 

ouderraad pakt dit op. Actie Wim 

• School T-shirts 

Voor het schoolvoetbaltoernooi is een kleine ruilactie op poten gezet. Zodra 

data schoolreisjes zijn vastgelegd, worden de school brede ruilactie ingepland. 

Wellicht kunnen de Brink medewerkers een bijdrage leveren. Actie Wim 

 

7. Afgelopen activiteiten 

• Carnaval 

Popcorn en drinken is vanuit Ouderraad verzorgd. De keuze voor popcorn is 

goed ontvangen. Voor wat mogelijk was, is er een leuke dag georganiseerd. 

Er is een prins en prinses gekozen vanuit school. De kleding is wat verouderd 

en wellicht aan vervanging toe. Dit wellicht toevoegen aan de begroting van 

volgend jaar. Actie Roel/Paul 

Hoe is het zelf meenemen van een eigen beker ontvangen? Dit was een prima 

initiatief. Is verder goed ontvangen. Dit mogelijk bij meerdere activiteiten 

inzetten. Actie commissies 

 

8. Rondvraag 

Goede doelenactie Oekraïne: zie Mededelingen Team 

Bij Jumbo Herenstraat kun je op rekening bestellen. Ze bezorgen het dan op 2 

locaties. Is korting mogelijk? Bij de Sinterklaas hebben ze meer geleverd dan 

besteld was (is ook een soort korting). 

Potje luizenkammen: wellicht dit in toekomst deels anders verdelen, voor nu even 

laten staan. 

Verkeersituatie De Brink: er komt een schoolroute. Dit is een eerste stap om de 

verkeersdrukte te beheersen. Dit wordt vanuit de gemeente geregeld. 

De Victor Veilig waren weggehaald (kwajongensstreek), maar zijn inmiddels 

teruggebracht. 

 

9. Sluiting 

De volgende vergadering is:   

donderdag 12 mei 2022, locatie De Brink (indien mogelijk) 


