
 

 

Agenda 

 

Agenda Ouderraadsvergadering woensdag 9 november 2022 

(locatie: De Brink) 

 

 

1. Opening 20.00 uur  

 
2. Notulen van 5 september 

3. Actiepunten 
4. Ingekomen post en mededelingen 

• Notulen MR  
• Team 

o Restant kampgeld schoolkamp Montessori 
• DB 

 
5. Signalen 

• Traktaties op school 
 

6. Stand van zaken lopende activiteiten 
• Trinoom shirts 

• Sinterklaas 

• Kerstviering 
 

7. Afgelopen activiteiten 
• Kinderboekenweek 

• Dag van de leerkracht 
 

8. Rondvraag 
9. Sluiting 

 

  



 

 

Notulen 

Ouderraadsvergadering woensdag 9 november 2022 

(locatie: De Brink) 

 

Aanwezig:  

Wim Bremer (voorzitter), Monique Heijmen-Verberk (secretaris),  

Stefanie Schoss, Miranda van der Donck, Roel Duijkers (leerkracht),  

Hans Velvis (MT), online: Lisette Pullens, Paul Müskens (penningmeester) 

Afwezig:  

Bianca Huijgen, Anne van Summeren, Niek Hermans, Manouchka Berendsen,  

 

1.  Opening 20.00 uur  

 

2. Notulen van 5 september 

Er zijn geen aan- of opmerkingen. De notulen zijn vastgesteld. 

 

3. Actiepunten 

Tekst OR: schoolgids wordt geupdate. Hans en Edith zijn daar mee bezig. 

Komt op de website te staan. 

Boom: wordt gesnoeid. 

Onkruid wieden: er is al veel onkruid gewied. Hannie is er mee bezig. 

Lief & Leed: koppeling lief en leed van school (seintjes vanuit school naar OR). 

Moet nog gebeuren. Actiepunt blijft staan 

Nieuwsbrief: bijlagen via parro als invulbare pdf of invulbaar via parro. Actiepunt 

blijft staan. 

4. Ingekomen post en mededelingen 

• Notulen MR  

Geen notulen ontvangen. Vergaderschema erbij zoeken en notulen opvragen. 

• Team 

Restant kampgeld schoolkamp Montessori: mening OR geld terug naar ouders. 

Er zijn opmerkingen binnen gekomen over de hoogte van het kampgeld. Actie 

MT 

• DB 

Begroting: goedgekeurd, MR was zeer meedenkend. Schoolreisje wellicht 

onvoldoende gezien alle ontwikkelingen op brandstofprijzen e.d. Geen 

verhoging ouderbijdrage.  

Ouderbijdrage: het druppelt binnen.  

Sinterklaassurprise: € 3,00 per leerling bovenbouw is inmiddels gecasht.  

€ 35,00 is klassencadeau, leerkrachten schieten het voor en declareren bij 

Penningmeester. 

 

 



5. Signalen 

• Traktaties op school: alternatief of zelfs afschaffen. Schoolbeleid MT/MR. 

Wellicht extra aandacht voor ‘gezondere’ traktaties. Actie: signaal 

doorsturen naar MR 

• Ouderbijdrage per school verschillend per kind: ouderbijdrage binnen kans & 

kleur ligt tussen € 30,00 en € 45,00. Sommige scholen organiseren weinig 

activiteiten vanuit Ouderraad. 

 

6. Stand van zaken lopende activiteiten 

• Trinoom shirts: ruilmarkt is niet haalbaar. Er is een inneem en een uitgifte 

moment nodig. Afvinklijst met tas in de klas voor inleveren shirts. Reminders 

versturen (via administratie). Zo om de impact voor leerkrachten te beperken. 

Regelen voor kerst. Vroege voorjaar de uitgifte. Uitgifte centraal regelen (slots 

per klas in middag en avond, of in de klas; afhankelijk wat meest effectieve 

wijze is). Actie: goed stappenplan opzetten, Marja Pelzen is Parro 

deskundige. Wim/Miranda 

• Sinterklaas: acties zijn in volle gang. 1 Sinterklaas met enkele pietjes van 

Maas & Waal en enkele oudere pieten. Gezamenlijke intocht (onder- en 

middenbouw gaat, bovenbouw facultatief). In de ronde gymzaal met steeds 1 

of 2 klassen. Surprisegeld in beide gebouwen (Hannie / Tineke) en Roel kijkt 

of het goed verloopt. 

Sinterklaas wordt op 5 december gevierd. 

Leerkrachten geven aan of er kinderen met diëten.  

23 november schoenzetten. Dieten volgen via Roel. 

• Kerstviering 

Nog geen acties geweest. 

 

7. Afgelopen activiteiten 

• Kinderboekenweek 

Goed verlopen, gezamenlijke activiteit op plein. Opening in de klas (met 2 

groepen). Afsluiting ook met beperkt aantal groepen. Boeken geleverd door 

Nijmeegse kinderboekenwinkel. Bruna-actie: meer opgeleverd dan voorgaande 

jaren. 

• Dag van de leerkracht 

Leerkrachten hebben bon gekregen. Hans heeft ze persoonlijk aangeboden aan 

leerkracht namens de OR. 

 

8. Rondvraag 

Kinderraad: advies over schoolreisje bovenbouw. Leuk om met eigen bouw gaan. 

Toverland is geen probleem om meerdere keren te gaan, is overzichtelijker, 

sneller te bereiken. 

Plein De Brink: plan is inmiddels bekend. Als ze gaan uitvoeren dan is het plein 2 

weken niet beschikbaar voor de leerlingen. 

 

9. Sluiting 

Woensdag 14 december 2022, 20.00 u, locatie: De Brink 


