
 

 

Agenda 

 

Agenda Ouderraadsvergadering donderdag 12 mei 2022 

 

 

1. Opening 20.00 uur  
 

2. Notulen van 8 maart 
 

3. Actiepunten 
 

4. Ingekomen post en mededelingen 

• Notulen MR  
• Team 

• DB 
 

5. Signalen 
• Broer/Zus foto’s voor kinderen die niet op de Trinoom 

zitten 
 

6. Stand van zaken lopende activiteiten 
• Schoolreisje 

• Avondvierdaagse  
• School T-shirts 

 
7. Afgelopen activiteiten 

• Paasontbijt  

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

• Schoolfotograaf 
 

8. Rondvraag 
 

9. Sluiting 
 

 

 
 



 

Notulen 
Ouderraadsvergadering donderdag 12 mei 2022 

Aanwezig:  

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

(secretaris), Lisette Pullens, Stefanie Schoss, Manouchka Berendsen, Miranda van der 

Donck, Niek Hermans, Suzanne Weijers (MT) 

Afwezig:  

Anne van Summeren, Bianca Hopman-Huijgen, Roel Duijkers (leerkracht) 

 

1.  Opening 20.00 uur  

 

2. Notulen van 8 maart 

Er zijn geen aan- of opmerkingen. 

Het schoolplein groener maken loopt. 

 

3. Actiepunten 

Notulen MR ontvangen 

Inspectie: is goed verlopen 

Luizenkammen: protocol is opgesteld, alleen bij uitbraken gaan kammen 

Actie Oekraïne: heel veel door klassen al opgepakt, dus niets gezamenlijks 

ING: omzetten bankrekening OR lijkt gelukt 

Ouderbijdrage: 87% van begroot bedrag (79% van totaal) 

Wateroverlast Parkeerterrein Diemewei: staat niets in de planning bij de 

gemeente. Speelt al heel lang. Maar is onder de aandacht gebracht. 

Carnaval: nieuwe kleding toevoegen aan begroting volgend schooljaar. 

 

4. Ingekomen post en mededelingen 

• Notulen MR  

Notulen OR doorsturen. Er zijn geen dingen besproken die voor de OR van 

toepassing zijn. 

• Team 

Geen bijzonderheden 

• DB 

Begroting: van de Kinderboekenweek moet nog een declaratie komen. 

Juffendagen: veel juffendagen zijn nog niet bekend. 

Schoolreisje: Hullies en Tivoli nog niet betaald (afhankelijk van aantallen), 

Toverland en bussen zijn betaald.  

 

5. Signalen 

• Broer/Zus foto’s voor kinderen die niet op de Trinoom zitten 

Een signaal ontvangen waarom kind van andere basisschool niet mee op de 

foto mocht. De regels zijn opgesteld om duidelijkheid te scheppen. Regels 

blijven hetzelfde. 

 

6. Stand van zaken lopende activiteiten 

• Schoolreisje 

Efteling voor Groep 7 en 8 gaat niet door. Eerste antwoord was ruimte en toen 

formulier ingestuurd was, was er geen ruimte.  



De groepen 7 en 8 gaan nu mee naar Toverland. In sommige groepen is dit al 

uitgelegd. 

• Avondvierdaagse 

Monique helpt Wim met de boodschappen.  

De andere leden OR kijken wat mogelijk is qua bemanning stand. 17 mei 

inschrijven via school (bulkinschrijving) 

• School T-shirts 

Inzameling is geweest, in vakantie gesorteerd en weer uitgedeeld. Er is 

commentaar op manier van ophalen. Niet alle leerkrachten hebben de 

instructies opgevolgd. Bij ¾ van de groepen ging het goed. Afgelopen 

maandag zijn de shirts weer uitgereikt. Daarna is mailbox van Wim ontploft. 

Volgende keer nog duidelijker formuleren wat bedoeling is. 

Er is een nieuw bericht uitgegaan. Er zijn een aantal maten op. 

Er is al een offerte opgevraagd (nog niet binnen). (Actie Wim/Paul) 

Wat doe je met shirts die verfvlekken hebben, kwijt zijn e.d.? Moeten we 

politie-agent spelen of met verlies gaan rekenen. (Actie Wim) 

Voor volgend jaar goed kijken wat de mogelijkheden zijn? Hoe kunnen we dit 

zo goed mogelijk naar leerkrachten communiceren (werkwijze e.d.) (Actie 

Roel/Wim) 

Groep 8 inlevermoment dit schooljaar in kalender opnemen. 

In Parro opnemen wanneer inleveren in de agenda. (Actie Roel/Wim) 

• Sportdag groep 1-4 (28 juni) en groep 5-8 (donderdag 30 juni) 

Groep 5-8 op de velden van AVC en Atletiek. 

Groep 1-4 rondom school. 

Oproep volgt nog voor hulpouders. 

 

7. Afgelopen activiteiten 

• Paasontbijt 

Waarom verschil qua bovenbouw Montesorri en Jaarklas. Montesorri wilde 

gezamenlijk geregeld ontbijt, Jaarklas juist niet. Waarom is hier zo voor 

gekozen? Actie Roel 

Delen is ook goed voor bij het ontbijt. Wellicht een optie om bereide dingen te 

doen. (Actie Roel/Monique) 

• Sport Olympiade groep 6-8 

Ging niet door en gecombineerd met Koningsspelen. 

• Koningsspelen groep 1-5 

Verliep goed, veel hulpouders en studenten die geholpen hebben. 

Was een korte activiteit. De opening is niet bewust niet gecommuniceerd. De 

volgende keer de opening weer goed communiceren. (Actie Commissie) 

• Schoolfotograaf 

Broer-zus foto’s liepen niet vlekkeloos, veel kwamen te vroeg, 1 plek 

verzamelen, niet ingeschreven kinderen. 

Er komt nog een terugkom dag. 

Regelen dat voor kinderen die er niet op staan, wel een groepsfoto 

beschikbaar komt.(Actie Roel/Paul) 

 

8. Rondvraag 

Kampbijdrage: waarom is kamp nu net zo duur als voorgaande jaren? 

Kamplocatie is veel duurder. OR draagt niet meer bij aan het kamp. Actie 

Suzanne/MT 

Schoolreisje: indelingen bussen e.d. moeten nog geregeld. Roel kan hulp inroepen 

van commissie. Hulpouders, OR leden die rijden e.d. Actie Wim/Roel/commissie 

Live vergaderen is fijn, dat het weer mogelijk is. 

 

9. Sluiting 

Volgende vergadering 4 juli a.s. om 20.00 u, locatie nader te bepalen. 

 


