
 

 

Agenda 

 

Agenda Ouderraadvergadering maandag 4 juli 2022 in De Brink 

 

 

1. Opening 20.00 uur  
 

2. Notulen van 12 mei 
 

3. Actiepunten 
 

4. Ingekomen post en mededelingen 

• Notulen MR  
• Team 

• DB 
 

5. Begroting 2022-2023 
 

6. Signalen 
• Musical – Film 

 
7. Stand van zaken lopende activiteiten 

• Trinoom-shirts 
• Schoolreisje 

• Afscheid groep-8 
 

8. Afgelopen activiteiten 

• Avondvierdaagse 
• Sportdag 

 
9. Rondvraag 

• BBQ? 
 

10. Sluiting 

  



 

Notulen  
Agenda Ouderraadvergadering maandag 4 juli 2022 in De Brink 

 

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

Monique Heijmen-Verberk (secretaris), Niek Hermans, Lisette Pullens, 

Manouchka Berendsen, Stefanie Schoss, Anne van Summeren,  

Miranda van der Donck, Roel Duijkers (leerkracht) 

Afwezig:  Bianca Hopman, Edith Keller (MT) 

 

1.  Opening 20.00 uur  

 

2. Notulen van 12 mei 2022 

Er zijn geen aan- of opmerkingen over de notulen. Hiermee zijn ze goedgekeurd. 

 

3. Actiepunten 

Paasontbijt: de leerkrachten van Montesorri wilden het anders, vandaar dat het 

anders is ingevuld. Het is wel leuker om samen iets te doen. Maar je moet ook 

kijken naar wat mogelijk is qua maatregelen. Volgend jaar komen er in ieder 

geval leerkrachten bij de commissie. 

Schoolt-shirts: loopt 

Schoolfotograaf: 1 juni was terugkomdag. Als het goed is, is geregeld dat alle 

leerlingen een klassenfoto kunnen bestellen. 

 

4. Ingekomen post en mededelingen 

• Notulen MR: De notulen zijn ontvangen. Veel aandacht voor 

werkdrukverlaging. Er komt een update van de schoolgids. Hans Velvis gaat 

stukje schrijven over ouderbijdrage. Actie Wim/Hans 

• Team: Afscheid genomen van Ellie Toonen (leerkrachtig) na ziekte. Er zijn 

meerdere leerkrachten vertrokken en nieuwe zijn aangenomen. Er komt ook 

een nieuwe IB-er. 

• DB: Zie begroting 2022-2023 

 

5. Begroting 2022-2023 

Begroting lopend schooljaar 91% van begrote bedrag, 83% van totale verstuurde 

ouderbijdragen. Er zijn wat principiële bezwaren tegen het betalen van de 

ouderbijdragen. Wellicht goed om het bedrag van € 40,00 uit te splitsen naar 

vaste bedragen verdeeld over het hele jaar, per kind. Ouderbijdragen, te 

ontvangen bedrag: 90% van € 32.000,- (800 x 40 euro) 

Sint: 500 euro eraf, 4500 euro totaal 

Carnaval: extra begroting voor kleding, 500 euro 

Schoolreisje: laten staan op 26.000 euro 

Juffendag: er zijn een aantal juffendagen niet gedeclareerd. 

Ouderbijdrage 40 euro, evaluatie: prognose geeft aan dat er 100 euro overblijft. 

De 40 euro hoeft daarmee niet verhoogd te worden, maar kan ook niet naar 

beneden. 

14 september a.s. licht Paul de begroting toe bij de MR. Actie Paul 

 



6. Signalen 

• Musical – Film 

Er is commentaar op het feit dat Montessori een film doet in plaats van een 

musical. Er is een enquête geweest in de klas, maar de uitkomst is gestuurd 

door de soort vragen, volgens ouders. Het kan nu weer gezien de 

maatregelen. Wordt de enquête jaarlijks gehouden? Actie MT 

Aangezien het geen activiteit van de OR is, heeft de OR hier geen invloed op.  

 

7. Stand van zaken lopende activiteiten 

• Trinoom-shirts 

Laatste actie ten aanzien van de schoolt-shirts: de nieuwe shirts zijn 

uitgedeeld. Er komen nu nog ruilverzoeken binnen. Wim zoekt iemand die de 

laatste dingen kan regelen ivm zakenreis. Roel biedt zich aan. Actie 

Roel/Wim 

Er zijn flink aantal verdwenen. Wat te doen? Ieder jaar innemen en dan 

volgend jaar opnieuw uitdelen. Klassenlijst afvinken en dan in loop jaar weer 

opnieuw uitreiken. Dit om te voorkomen dat er t-shirts verdwenen. 

Groep 8 levert de t-shirts in op 12 juli. Actie MT/Suzanne 

• Schoolreisje 

8 juli gaat groep 1/2 naar Hullie’s, rest is geregeld 

8 juli gaat groep 3/4 naar Tivoli, komt in de loop van deze week 

12 juli gaat groep 5-8 naar Toverland, komt in de loop van deze week 

• Afscheid groep-8 

Wordt door leerkrachten zelf geregeld. Bekers zijn door school betaald. 

Fotocollage voor groep 8 wordt door Foto Verreijt betaald als bedankje voor 

het mogen maken van de klassenfoto’s. 

 

8. Afgelopen activiteiten 

• Avondvierdaagse 

De loopkaarten waren niet gestempeld. 1e avond gestempeld, maar meer 

kinderen hebben gestempeld dan alleen Trinoom-kinderen. Veel kinderen 

kopen ook op de laatste dag bij organisatie zelf. Je koopt in op bepaalde 

aanmeldingen, maar er was structureel te kort. Wellicht +10% rekenen bij 

inkopen. 

Wellicht 2 inschrijfmomenten, 2e moment eventueel op avond vanaf 18.00 u 

Ouderhulp kwam wat lastig op gaan, maar ging uiteindelijk goed. 

Wellicht voor de kinderen die iedere dag helpen ook een bedankje. Actie Wim 

• Sportdag 

28 juni onderbouw en middenbouw, alles goed verlopen, voldoende 

hulpouders 

30 juni bovenbouw, kinderen bloedfanatiek, erg warm, voor sommige klassen 

waren beperkt aantal hulpouders. Minimaal 6 hulpouders eigenlijk nodig.  

Kijken naar dagen in de week (dinsdag en donderdag zijn drukke BSO dagen, 

dus weinig beschikbare ouders). 

15 spellen is best veel om te doen op één dag. 2 rustmomenten waren lang 

genoeg (10 en 20 minuten). Wisselmoment wellicht regelen dat er 1 grote 

wisseling is (AVW naar AWC en AWC naar AVW). Wellicht vanuit school 

starten, met leerkracht en hulpouders naar terrein fietsen. 

Alle hulpouders hadden duidelijke briefing ontvangen. 

 

9. Rondvraag 

• Kinderboekenweek: meestal in september starten, alleen de pakketten zijn al 

besteld door Roel. Miranda geeft aan dat ze wellicht een andere commissie wil 

doen. Miranda geeft aan nooit zelf bij opening en afsluiting kan zijn. 

Opening 5 oktober en afsluiting donderdag 13 oktober 

Wie wil eventueel zitting nemen in deze commissie? Stefanie wil opening wel 

doen. 

• Commissie-indeling voor zomer bepalen in plaats van erna. 

• Moeten er nog nieuwe leden erbij? 



• Kamp: Montesorri gaat 2 keer 1 nacht (groep 7 en 8) en Jaarklas gaat 1 keer 

2 dagen (groep 8). School heeft dit bepaald.  

OR vraagt aan MT wat de evaluatie is van het kamp. Montesorri hadden 2 volle 

dagen, Jaarklas 2,5 dag. 

Afgelopen kamp waren er veel kinderen met heimwee. 

• BBQ vorig jaar niet doorgegaan. Dit jaar? Paul biedt zich aan als gastheer.  

José nog uitnodigen als oud-voorzitter. 

 

10. Sluiting 

 


