
 

 

Agenda 

 

Agenda Ouderraadsvergadering maandag 5 September 2022 

(locatie: De Brink) 

 

 

1. Opening 20.00 uur  

 
2. Notulen van 4 Juli 

3. Actiepunten 
4. Ingekomen post en mededelingen 

• Notulen MR  
• Team 

• DB 
o Verdeling commissies 

o Data vergaderingen: 
maandag    05-sep-‘22 

dinsdag      01-nov-‘22 
woensdag  14-dec-’22 

donderdag  09-feb-‘23 

maandag    27-mar-‘23 
dinsdag      23-mei-‘23 

woensdag  05-Jul-‘23 (laatste vergadering) 
 

5. Signalen 
•  

 
6. Stand van zaken lopende activiteiten 

• Kinderboekenweek 
• Dag van de leerkracht 

• Trinoom shirts 
 

7. Afgelopen activiteiten 
•  

 

8. Rondvraag 
9. Sluiting 

 



 

 

 
Notulen 

 

Ouderraadsvergadering maandag 5 September 2022 

(locatie: De Brink) 

 

 

Aanwezig: 

Wim Bremer, Paul Muskens, Monique Heijmen, Lisette Pullens, Stefanie Schoss, Bianca 

Huijgen, Anne van Summeren, Miranda van den Donck, Niek Hermans, Roel Duijckers, 

Edith Keller 

 

Afwezig:  

Manouschka Berendsen, Mariska Meijer 

 

1.  Opening 20.00 uur  

 

2. Notulen van 4 Juli 

Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen zijn goedgekeurd. 

 

3. Actiepunten 

Musical / film: er was 1 signaal binnengekomen (voorafgaand). MT heeft hierop 

actie genomen. Reactie terug van de ouder is dat ze positief verrast waren. 

T-shirts: goed verlopen voor schoolreisje. 

Schoolgids: stukje OR heeft DB nog niet gezien. Actie: MT/Hans 

 

4. Ingekomen post en mededelingen 

• Notulen MR  

Begroting wordt 14 september toegelicht. 

Er is nog geen vergadering geweest. 

• Team 

Goed gestart. Afscheid genomen van Annemiek (pensioen) en Judith (intern 

begeleider). Goede opvolging. Melissa van Kempen is nieuwe intern begeleider 

(jaarklas, 7/8 montessori). Nieuwe leerkracht voor kleuters: Vera. 

Marja heeft haar knieschijf gebroken, maar is wel op school, met 

aanpassingen. Leerlingen vangen het goed mee op. 

Groene schoolplein loopt (De Brink). Moris gaat schuurtjes weer opknappen 

(ook Diemewei).  

Boom bij hoofdingang Diemewei is hoognodig toe aan een snoeibeurt. Actie: 

MT/Edith 

Roel neemt het mee naar de kinderraad of een aantal klassen bij het wieden 

kunnen helpen. 3 oktober is eerste bijeenkomst. Actie Roel 

• DB 

o Datum BBQ OR is vastgesteld: 30 september 2022. Anne en Niek is nog 

twijfel, Miranda, Manouchka en Bianca kunnen niet. 

o Verdeling commissies: 

Dag van de leerkracht: Paul 

Kinderboekenweek: Stefanie en Miranda 

Sinterklaas: Lisette, Anne (op dag zelf extra hulp) 

T-shirts: Wim, Miranda 



Kerst: Wim, Stefanie 

Carnaval: Manouchka 

Pasen: Monique 

Schoolreisje onderbouw: Anne 

Schoolreisje Middenbouw: Lisette 

Schoolreisje Bovenbouw Jaarklas: Bianca 

Schoolreisje Bovenbouw Montesorri: Wim 

Sportolympiade: nvt 

Koningsspelen (21 april): Niek 

Sportdag (28 juni onder- en middenbouw)/ 30 juni bovenbouw)): Niek 

Schoolfotograaf: Paul 

4-daagse: Wim, Niek, Monique (inschrijving: middag en evt. 

donderdagavond ivm opening school) 

Maatschappelijke betrokkenheid (extern doel): Stefanie, stagiaires 

Website: Monique 

Lief en leed: Paul (koppeling met Lief en Leed van school, Actie Roel) 

Afscheid groep 8: Paul (alleen betalingen) 

BBQ: ? 

Dieetcommissie: Monique, Stefanie 

o Data vergaderingen: 

maandag    05-sep-‘22 

dinsdag      01-nov-‘22 

woensdag  14-dec-’22 

donderdag  09-feb-‘23 

maandag    27-mar-‘23 

dinsdag      23-mei-‘23 

woensdag  05-Jul-‘23 (laatste vergadering) 

 

5. Signalen 

• Douchen: waarom mogelijkheid wel of niet douchen. Heel veel ouders geven 

aan dat ze het niet willen. Trinoom is enige school die hier zo boven op zat. 

School heeft nu als middenweg gekozen voor: opfrissen met washandje of 

douchen. Eventueel met briefje niet douchen. Misschien in nieuwsbrief 

duidelijker aangeven waarom Trinoom wil dat er gedoucht wordt. 

• Kamp, starttijd 10.00/10.30 u is voor werkende ouders lastig. Jammer dat 

Montessori kamp maar 1 nacht is. Kosten zijn ook hoog voor 1 nacht. 

• Inloopmiddag: jammer dat dit in plaats is gekomen van info-avond. MT neemt 

dit mee om te kijken wat mogelijk is. Per klas wordt informatie verstrekt op 

papier of e-mail. Op de info-avonden waren sommigen klassen minimaal 

aanwezig. MT neemt dit mee in de evaluatie van de nieuwe opzet. 

• Op dag 1 of 2 was politie aanwezig om te kijken hoe het rondom school ging. 

MT heeft dit niet geinitieerd. Op Brink was geen aanwezigheid.  

• Nieuwsbrief: bijlages die ingevuld moeten worden, moet je eerst doorsturen. 

Is omslachtig. Wellicht handiger om formulieren digitaal in te kunnen vullen. 

MT legt dit bij ICT neer. 

 

6. Stand van zaken lopende activiteiten 

• Kinderboekenweek 

Opening is 5 oktober. Pakketten zijn opgehaald. Nieuwe werkgroepen zijn deze 

week bekend en dan wordt alles opgestart. 

Thema: Groen, groener, groenst 

• Dag van de leerkracht 

5 oktober, Paul gaat dit regelen. 

• Trinoom shirts 

Idee is om nu alle shirts terug te halen. En daarna opnieuw uit te delen. Dit 

moet geregeld zijn voor 1 december. 

 

7. Afgelopen activiteiten 

• nvt 



8. Rondvraag 

Evaluatie schoolreisje: uit enquete is gebleken dat bovenbouw Jaarklas en 

Montessori gesplitst was, is als fijn ervaren. Indien dit zo blijft, dan gaan kinderen 

2 keer naar hetzelfde. Wat vinden de kinderen ervan? Wil je 5/6 en 7/8 standaard 

naar hetzelfde?  Misschien wel openhouden dat 7/8 naar Efteling (jaarklas en 

Montesorri). Wat vindt OR ervan? OR is voorstander van 7/8 naar Efteling ipv 

Toverland.  

Bussen waren prima. 

Data moeten nog vastgesteld worden. Er staan al voorlopige data in de 

jaarplanning (intern). 

 

9. Sluiting 

Volgende vergadering is dinsdag 1 november 2022, locatie De Brink 


