
 Openbare basisschool
 De Trinoom  
 

OUDERRAAD

Beste ouders/verzorgers,

In dit digitale OR informatieboekje, vindt u informatie om een steentje bij te 
dragen aan een leuke schooltijd van uw kind(eren). 
Dit boekje bevat een uitleg over de Ouderraad, de taak van een groepsouder 
en hoe u kunt deelnemen aan een commissie. Deze schoolactiviteiten kunnen 
niet alleen via de school georganiseerd worden. Daar is vrijwillige ouderhulp 
bij nodig.

Om deze evenementen te kunnen organiseren en te kunnen bekostigen is er 
geld nodig. Vandaar dat er elk begin van het schooljaar om een vrijwillige 
bijdrage van 30 euro per kind wordt gevraagd. Dit geld wordt beheerd door 
de ouderraad. De ouderraad vertegenwoordigd ook de ouders/verzorgers van 
de kinderen op school.
Van dit bedrag wordt verschillende schoolactiviteiten door het jaar bekostigd 
zoals de Kinderboekenweek, het schoolreisje, de Kerstviering, Sinterklaas-
viering, Paasontbijt, kamp groep 7-8, cadeau verjaardag leerkracht.
Kijk voor een gedetailleerd overzicht in de begroting: 
http://www.trinoomonline.nl/new/index.php/trionoom-or-meer-info/80-begroting-ouderaad-2015-2016

Wilt u ook uw steentje bijdragen? Geef u dan op middels een aanmeld-
formulier op de site van de Trinoom. Meer informatie staat verderop in dit 
boekje. Laat het ons weten, met z’n allen maken we er voor onze kinderen en 
gezellige schooltijd van.

Namens de Ouderraad,
Paul Muskens (voorzitter OR) 

Voor meer informatie: ouderraad@trinoom.nl
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De Ouderraad
Vacatures en samenstelling OR schooljaar 2014-2015

Dagelijks Bestuur:

Voorzitter:    Paul Muskens  Jaarklas onderbouw
Secretaris:    Laura Hermens  Jaarklas bovenbouw
Penningmeester:   Cindy Busser  Montessori middenbouw

OR leden:

Onderbouw Jaarklas:  Linda Kok   
Onderbouw Montessori:  Giovanni Pili  
Onderbouw Jaarklas:  Lisette Pullens
Onderbouw Jaarklas:  Bianca Hopman
Middenbouw Montessori: Wim Bremer 
Middenbouw Jaarklas:  Jolanda Kuijer
Middenbouw jaarklas  Jean-Paul Sjoorda 
Bovenbouw Montessori: Marieke van Haaren 
Bovenbouw Jaarklas:  José de Groot
  

Teamlid school:   Edith Keller

De OR vergadert circa 8x per schooljaar. De data voor dit schooljaar worden 
in de eerste vergadering op maandag 26 september 2016 afgesproken.

Interesse?
Momenteel zijn er geen vacatures. Mocht je toch interesse hebben om deel te 
nemen aan de ouderraad? Je kan altijd contact opnemen met 
ouderraad@trinoom.nl
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Groepsouders gezocht!
Iedere groep heeft een groepsouder die de leerkracht helpt een aantal zaken 
te organiseren en regelen. De groepsouder wordt voor één schooljaar geko-
zen, zodat ook andere ouders/verzorgers aan de beurt kunnen komen.
Om enig idee te geven waar je eventueel ‘ja’ tegen zegt, volgt hieronder een 
beknopte taakomschrijving.

De eigen groep
Als groepsouder help je (waar nodig) de leerkracht met het organiseren van 
diverse uitjes en activiteiten in/voor de eigen groep. Ook zorg je voor hulp of 
ben je zelf aanwezig bij schoolactiviteiten zoals het kerstdiner, paasontbijt, 
Sinterklaas, carnaval, knutselochtend e.d.
Daarnaast verzorg je dingen als een verjaardagscadeautje voor leerkrachten, 
klassenassistenten en stagiaires (die minimaal een 1/2 jaar zullen blijven). 
Hiervoor is uit de ouderbijdragen een bedrag beschikbaar. Collecteren is niet 
de bedoeling, alleen voor heel speciale gelegenheden zoals een geboorte of 
huwelijk.

Overige taken
Een uitgebreid overzicht van de taken van groepsouders vind je op de ouders-
pagina van www.trinoom.nl.

Wanneer aan de slag
Zodra bekend is dat jij de groepsouder bent, is het ‘werk’ begonnen. Wanneer 
de aanmelding verwerkt is bij de ouderraad krijg je een uitnodiging voor een 
bijenkomstavond voor groepsouders voor informatie en uitleg.

Wat krijg je ervoor terug?
De taak van een groepsouder kost tijd en energie. Maar je krijgt er veel gezel-
ligheid voor terug. En wat is er leuker dan een kijkje achter de schermen in de 
groep van je eigen kind?

Duo’s
Sommige groepsouders kiezen ervoor een duo te vormen om op die manier de 
taken te verdelen. Het is niet vanzelfsprekend dat duo’s bij speciale gelegen-
heden beiden kunnen worden uitgenodigd. Maximaal 2 kandidaten kunnen 
groepsouder worden. Als er meerdere kandidaten zijn en jullie er onderling 
niet uitkomen, wordt er geloot. (artikel 3.3 van het OR reglement).

Contact met de Ouderraad
De groepsouders zijn de ogen en oren van de OR. Vóór elke vergadering wordt 
per mail gevraagd naar ‘signalen’ die je op hebt gevangen. Dit zijn 
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onderwerpen die ouders opvallen en bespreken (‘poortpraat’) of die je zelf 
opmerkt. Deze signalen worden tijdens de OR vergadering besproken en 
naar de juiste persoon doorgesluisd.

Vragen
Voor vragen kun je contact opnemen met de leerkracht van je groep of mailen 
naar ouderraad@trinoom.nl. Voor meer informatie kun je ook de website van 
De Trinoom raadplegen: www.trinoom.nl.

Interesse?
Geef je op vóór 30 september 2016 bij de leerkracht van de groep waar 
je groepsouder wilt worden. Deze zal de groepsouder(s) van 2016-2017 van 
zijn/haar klas doorgeven aan de OR. 

Maak gebruik van het digitale aanmeldformulier voor groepsouders op de 
website. Ga naar http://www.trinoomonline.nl/new/index.php/trionoom-or-
meer-info
Op deze pagina vind je bovenaan het kopje: Aanmeldformulieren.
Lees de pdf goed door en vul deze in. Sla dit ingevulde formulier op je 
computer op en stuur deze als attachement naar de leerkracht van de groep.

Als er meerdere kandidaten in 1 groep zich opgegeven hebben, wordt er 
geloot. De leerkracht geeft de groepsouders d.m.v. de formulieren als 
attachement door aan or.commissies@trinoom.nl

Lukt dit niet? Print dan de ingevulde versie uit en lever deze in de rode 
brievenbus van de OR op het hoofdgebouw op de Diemewei. Je mag ook 
dezelfde gegevens op mail sturen naar bovenstaand adres.



 Openbare basisschool
 De Trinoom  
 

OUDERRAAD

6

Activiteitencommissies
Organisatiehulp gevraagd
Wat is de schooltijd leuk met al die extra’s voor de leerlingen! 
Knutselochtenden, mooie aankleding van de school, de sportdag of een 
schoolreisje, Zomeravondkermis, Fotocommissie, Kinderboekenweek of 
de schoolfoto’s. Al deze activiteiten worden aangestuurd door de OR
 samen met het team en georganiseerd in verschillende commissies.

De school wordt steeds groter, het organiseren van activiteiten is dus s
teeds meer werk. Wij hebben de afgelopen jaren gelukkig gemerkt dat er op 
de Trinoom genoeg ouders rondlopen die willen helpen. Begrijpelijk, want het 
levert natuurlijk ook een boel op:

•	 Je	weet	nóg	beter	wat	er	op	school	gebeurt
•	 Je	hebt	invloed	op	de	inhoud	van	de	activiteiten
•	 Je	bent	aanwezig	en	merkt	dus	meteen	hoe	‘jouw’	activiteit	aanslaat

Verderop in dit boekje vind je een beknopt overzicht van de verschillende 
activiteiten.	Meldt	je	digitaal	aan	middels	het	digitale	inschrijfformulier	
uiterlijk voor 30 september 2016. Stuur per mail je formulier naar: or.com-
missies@trinoom.nl. 
Vergeet dan niet je contactgegevens goed door te geven. 

Voor iedere commissie wordt vastgesteld hoeveel hulpouders er nodig zijn. 
Bij teveel inschrijvingen kan het gebeuren dat wij je benaderen voor een 
andere leuke commissie. Bij de samenstelling van de commissies houden 
we rekening met een evenredige vertegenwoordiging van onder-, midden-
en bovenbouw. In elke commissie zit minimaal één leerkracht.

De commissieleden bepalen zelf wanneer zij ‘vergaderen’ en de activiteiten 
organiseren. 

Na 30 september 2016 gaat de OR inventariseren en zal de voorlopige
indeling bekend gemaakt worden via de website en de mail. Het is belangrijk 
dat je kijkt of je bij de juiste commissie(s) bent ingedeeld. Mocht dit niet het 
geval zijn, meld het dan bij de secretaris via or.commissies@trinoom.nl.
Op het laatst na 15 oktober 2016, hoor je in welke commissie(s) je
definitief	bent	ingedeeld	en	van	wie	je	wanneer	actie	kunt	verwachten.
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Extra hulp op de dag van de activiteit zal worden gevraagd in de nieuwsbrief of 
via intekenlijsten bij de groepen. Het kan ook zijn, dat de groepsouder van je 
kind, je per mail benadert voor hulp.
Let op! Het	inschrijfformulier	is	dus	alleen	bedoeld	om	je	aan	te	melden	voor	
de organisatie van tevoren!

Wij hopen weer op veel reacties want zonder jullie hulp krijgen we de leuke 
extra activiteiten niet van de grond

Opgeven voor een commissie:
Ga naar http://www.trinoomonline.nl/new/index.php/trionoom-or-meer-info
Op deze pagina vind je bovenaan het kopje: Aanmeldformulieren. Maak 
gebruikvan het aanmeldformulier voor commissies.
Lees de pdf goed door en vul deze in. Sla dit ingevulde formulier op je 
computer op en stuur deze als attachement naar or.commissies@trinoom.nl

Lukt dit niet? Print dan de ingevulde versie uit en lever deze in de rode 
brievenbus van de OR op het hoofdgebouw op de Diemewei. Je mag ook de 
zelfde gegevens op mail sturen naar bovenstaand adres.
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De activiteitencommissies
Algemeen
De meeste commissies hebben draaiboeken waarin alle gegevens van voor-
gaande jaren staan. Erg handig voor de organisatie maar natuurlijk is het ook 
leuk als er nieuwe activiteiten worden bedacht. ‘Minder is soms meer’. Het is 
niet de bedoeling dat activiteiten alsmaar groter worden.

Alle plannen moeten van tevoren worden voorgelegd aan OR en de veiligheids-
coördinator van De Trinoom. Activiteiten waarbij de veiligheid van de kinderen 
in gevaar komt (denk aan eisen van brandweer, vervoer etc), kunnen door deze 
coördinator worden afgeblazen.

De fotocommissie wil graag van tevoren de draaiboeken van alle activiteiten 
hebben. Ze proberen dan ook er bij te zijn en er leuke foto’s van te maken.

Schoolfotograafcommissie
Deze commissie zorgt voor de planning van de groeps- en individuele foto’s, 
de broertjes/zusjes opnamen en regelt de uitgifte van de foto’s aan de kinderen.
Op de dagen dat de foto’s worden gemaakt is er veel hulp nodig en zorg je er 
natuurlijk ook voor dat alle kinderen zo leuk mogelijk vereeuwigd worden. 
De broer/zus foto wordt geleidt door vrijwilligers en OR-leden.

Avondvierdaagsecommissie 13 t/m 16 juni 2017
Ieder jaar wordt in juni door wandelvereniging De Posthoorn de avondvier-
daagse georganiseerd. Er lopen veel kinderen van De Trinoom mee. 
De commissie verzorgt de centrale inschrijving en zorgt ervoor dat er elke 
wandeldag een kraampje is met versnaperingen voor Trinoomleerlingen en hun 
ouders.	Een	extra	stand	voor	de	10/15	kilometer	zou	fijn	zijn,	maar	daar	moet	
wel genoeg hulp voor zijn. Ieder commissielid is minimaal één wandeldag 
verantwoordelijk voor de organisatie en dus ook aanwezig bij het kraampje en/
of	bij	de	start/finish.	De	overige	dagen	kun	je	zelf	meelopen.

Kinderboekenweekcommissie 5 t/m 16 oktober 2016
Dit jaar is “Raar maar waar” het thema van de kinderboekenweek. De 
commissie heeft daar natuurlijk hele leuke ideeën voor bedacht. Het wordt vast 
weer een speciale week op school. Elke ochtend het kussentje lezen in je eigen 
groep of bij een andere leerkracht, iedere klas krijgt een gloednieuw boek en er 
wordt een mooie opening geregeld voor de kinderen op de eerste dag van de 
Kinderboekenweek. Omdat de kinderboekenweek de eerste activiteit vroeg in 
het schooljaar is, start de commissie dit jaar met de voorbereidingen voor 2015-
2016 en vrij snel in het nieuwe schooljaar.
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Schoolreisje/sportdagcommissie 
De OR en het team hebben ervoor gekozen de sportdag en het schoolreisje 
jaarlijks af te wisselen. Dit jaar is de sportdag aan de beurt. Deze commissie 
bedenkt een leuke sportieve dag per bouw en regelt de organisatie er rond 
omheen.

Dieetcommissie
Deze commissie is in het leven geroepen om het belang te behartigen van kin-
deren met een dieet. Zij verzorgt voor dieetkinderen (in overleg met de betref-
fende commissies) traktaties tijdens activiteiten en actualiseert de dieetmap.

Fotocommissie (gehele jaar bij activiteiten op school)
De leden van deze commissie maken foto’s tijdens zoveel mogelijk activiteiten. 
Een mooie manier om de sfeer op te snuiven! Onderling wordt afgesproken wie 
welke activiteit voor zijn/haar rekening neemt. De verspreiding van de foto’s 
gebeurt via de website. Alleen de ouders van kinderen van de Trinoom hebben 
middels een wachtwoord toegang tot deze foto’s. Dit om de privacy te waar-
borgen. 
  
Zomeravondkermiscommssie september 2017
De commissie houdt zich bezig met het organiseren van de zomeravondkermis 
in het park Diemewei-de Lingert. De opbrengst is wisselend bestemd voor een 
binnenlands- of buitenlands doel. Aangezien de organisatie van dit evenement 
veel tijd kost is er voorgekozen dit niet jaarlijks te laten plaatsvinden. Maar 1 x 
in de 2 jaar. Extra hulp en sponsoren zijn in dit schooljaar al van harte welkom.

Carnaval/Pasen/Kerstmis/Sinterklaas
De organisatie van deze activiteiten zal dit jaar bij het leerkrachtenteam 
liggen. Zij zullen zelf bepalen op welke wijze hulp van ouders gewenst is. Door 
middel van een oproep in de nieuwsbrief of op de prikborden bij de groepen zal 
er om hulp gevraagd worden. Vanuit de Ouderraad is er een contactpersoon 
die	zal	toezien	op	de	financiën.	Tevens	is	deze	contactpersoon	klankbord	voor	
het team. 


