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Openbare basisschool 

              De Trinoom  

                                   

  

                  OUDERRAAD   

 

 
Notulen Ouderraadsvergadering maandag 26 september 2016 

 

Aanwezig:  

Marjan van Eijk (teamleider bovenbouw), Edith Keller (teamleider onder- en middenbouw), 

Hans Velvis (directeur) Paul Muskens (voorzitter), Cindy Busser (penningmeester) 

Laura Hermens (secretaris), José de Groot, Bianca Hopman, Marieke van Haaren, Linda Kok, 

Jolanda Kuijer, Lisette Pullens, Jean-Paul Sjoorda. 

 

Afwezig: Wim Bremer, Giovanni Pili. 

 

Agenda 

 

1. Opening 20.00 uur   

2. Notulen 22 juni 2016 

3. Actiepunten 

4. Ingekomen post en mededelingen DB/Team 

 Notulen MR  

 Team 

 DB 

- Brainstormgroep over OR-website 

- Uitkomsten enquête        

5. Bezetting commissies vanuit de OR (incl. sponsorcommissie) 

6. Stand van zaken lopende activiteiten 

 Lustrum 

 Dag van de leerkracht 

 Kinderboekenweek 

 Sinterklaas   

7. Signalen 

8. Rondvraag 

9. Sluiting 

 

 

2. Notulen maandag 20 juni 2016. 

De notulen zijn geaccepteerd. 

 

3. Actiepunten. 

     Zie bijgevoegde actielijst. 

 

4. Ingekomen post en mededelingen DB/Team.  

 

 Notulen MR:  

- Meest recente gepubliceerde notulen dateren van vorig schooljaar, de OR heeft geen 

recentere notulen ontvangen. 

 

 Team: 

- Het takenbeleid van het managementteam is nader bekeken. De OR vergadering zal 

bij tourbeurt voortaan bijgewoond worden door Hans, Marjan en Edith. Daarom zijn 

ze bij deze eerste vergadering, om samen af te trappen. 

- Het team is druk met het Lustrumfeest van vrijdag 30 september. 
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- Er zijn twee nieuwe leerkrachten gestart: Nicole en Annemarie.  

- Het vijf gelijke dagen model (VGDM) is gestart. Het MT geeft aan dat de leerkrachten 

zijn erg moe zijn, het is wennen. De OR geeft aan dat hetzelfde geldt voor de 

kinderen. Het MT geeft aan dat bij andere scholen is gebleken dat het na twee 

maanden weer een ritme wordt en het dan beter zal voelen.  

Het MT maakt een groot compliment aan de ouders, die respect hebben voor de 

pauze van de leerkracht van 14.00-14.30.  

Gemeentebreed zijn nu alle scholen nu overgestapt naar het VGDM. Binnenkort zal er 

een bijeenkomst zijn vanuit de gemeente met sportclubs e.d., om te kijken hoe de 

buitenschoolse activiteiten ook beter verdeeld kunnen worden. Het hoeft niet meer 

per sé enkel op de woensdagmiddag. 

- Er zijn veel mails naar MT gestuurd door ouders over de (gezonde) lunch. De 

onduidelijkheid over gezonde school en dat het beleid niet door elke leerkracht 

hetzelfde wordt opgepakt. Dit zal door MR opgepakt worden. 

 

 Dagelijks Bestuur: 

- Kascommissie is langs geweest en heeft de jaarafrekening goedgekeurd. Deze kan op 

de website.  

Actie: Cindy stuurt de versie naar Laura. 

- De website van de OR willen we wat aantrekkelijker (en inhoudelijk wat concreter) 

maken. Tegenwoordig kijken ouders eerst digitaal. Nu staan er allemaal documenten 

op, die moeten…maar we zouden eerst met de activiteiten kunnen beginnen. We 

willen graag een brainstorm met ouders van OR om een idee te krijgen. Volgende 

stap is dat we met dat plan contact op kunnen nemen met Zeger en Martien.  

Actie: José, Lisette, Jean-Paul, Paul en Laura gaan brainstormen. 

- Eind van de week zou elke klas een groepsouder moeten hebben. Er zijn pas 10 

klassen ingeleverd. Hopelijk voor de herfstvakantie alle groepsouders rond voor 32 

klassen. 

- Ouderraad Enquête 2015-2016: De uitslag is tevreden. Er zijn geen hoognodige 

zaken, die we direct op moeten pakken. Men is algemeen tevreden over de hoogte 

van de ouderbijdrage. Schoolreisje moet blijven. Ouders hebben er meer geld voor 

over, als het elk jaar zou zijn. Kerstborrel is verdeeld. Hoewel we dit pas sinds 3 jaar 

aanbieden tijdens het kerstdiner van de kinderen. Het moet groeien (en wordt niet 

door de OR bekostigd). Carnaval is positief, Paasontbijt gelijk verdeelt. Ten aanzien 

van het schoolkamp voor groep 7 zijn (bovenbouw)ouders van de jaarklas kritisch. 

Marjan geeft een goede uitleg waarom deze beslissing genomen wordt om dit in 

groep 7 en 8 te doen. Het heeft enerzijds met de bezetting van personeel te maken 

en het schoolkamp is nooit beoogd om een “eindkamp” (enkel voor groep 8) te zijn. 

Ook is het goed voor kinderen om zelfstandig te worden. Advies van de OR aan het 

MT om e.e.a. een keer goed uit te leggen aan alle ouders (van de bovenbouw). 

 

5. Bezetting commissies vanuit OR: 

 

 Voorlopige verdeling gemaakt van de commissies: 

 Jean-Paul: Maatschappelijke betrokkenheid, schoolfotograaf en sponsorcommissie. 

 Marieke: Kinderboekenweek 2016-2017 (2017-2018 niet meer) en het schoolreisje. 

 Bianca: Pasen en het Schoolreisje. 

 Linda: Sportdag, Koningsspelen en Sinterklaas. 

 Lisette: Dag van de Leerkracht, lief en leed, Pasen. 

 Jose: Kerst, Kerstborrel en Carnaval. 

 Jolanda: Fotocommissie (dit jaar) en maatschappelijke betrokkenheid. 

 Paul: Voorzitter en schoolfotograaf. 

Cindy: Penningmeester, dag van de leerkracht, lief en leed en schoolreis. 

Laura: Secretaris, Website OR, Afscheid groep 8, fotolijst leerkrachten en Schoolplein de 

Brink vanuit de Zomeravondkermis. 

Giovanni: Avond4daagse en evt. sponsorcommissie. 

Wim: Avond4daagse en evt. fotocommissie 
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Kinderboekenweek van volgend jaar 2017-2018: Jolanda (mits iemand dan de 

fotocommissie overneemt: Wim wellicht?). Deze commissie start al voor de 

schoolvakantie 2017. 

 

Vanuit het MT zijn geen taakuren meer beschikbaar gesteld voor leerkrachten ten 

behoeve van de zomeravondkermis. Om die reden is besloten om ook vanuit de OR hier 

geen aandacht meer aan te besteden. Uitnodiging aan de Brink, danwel de 

buurtbewoners van Kerkeveld en de Huurlingsedam om hier zelf initiatieven voor op de 

starten. 

 

6. Stand van zaken lopende activiteiten. 

  

 Lustrum 

Alles is geregeld. Hopen op mooi weer. Hakoena heeft er zin in. Het wordt een 

fantastisch feest. Noot vanuit DB voor evaluatie: in de nieuwsbrieven stonden alleen de 

organiserende leerkrachten onder de brieven. Het is goed aan de lezende ouders te laten 

zien, dat er ook ouders bij betrokken zijn vanuit de OR. 

 

 Dag van de leerkracht 

Er is een leuk cadeau bedacht. 5 oktober zal dit verzorgd worden. 

 

 Kinderboekenweek 5 t/m 16 oktober 

De communicatie binnen de KBW-commissie heeft dit jaar wat te wensen over gelaten, 

waarbij uiteindelijk gemaakte afspraken niet (helemaal) zijn nagekomen. De 

oudergeleding binnen de commissie is ontevreden over het eindresultaat, met name ten 

aanzien van de opening van de Kinderboekenweek.  

Actie: Hans neemt dit op binnen zijn team. 

Ten aanzien van het “kussentje lezen”, wordt de impact van het VGDM gevoeld:  door 

moeilijkheden met het rooster, blijft het kussentje lezen beperkt tot 3x in de 

Kinderboekenweek. Met het kussentje lezen kunnen opa’s en oma’s komen voorlezen in 

de klas, maar niet in alle klassen zijn de opa’s en oma’s benaderd (pas met de 

nieuwsbrief van 30 september). 

 

De OR: 

o Hoopt dat de frequentie volgend jaar weer verhoogd kan worden (als iedereen 

gewend is aan het VGDM); 

o Vraagt zich af of de frequentie voor het kussentje lezen voor onderbouw en 

bovenbouw gelijk moet zijn (het MT geeft zelf al aan dat kinderen in de 

bovenbouw er minder waarde aan lijken te hechten); 

o Geeft als aanvullende optie aan dat voorlezen door anderen (opa’s en oma’s) 

misschien ook wel buiten schooltijd op centrale plekken zou kunnen.  

 

 Sinterklaas 

Er is nog geen contact opgenomen met de commissie. Linda benadert Marina binnenkort. 

 

7. Signalen.  

 Er zijn bijzondere geen signalen.  

 

8. Rondvraag. 

- Kinderraad: Marjan geeft aan dat de bouw op de hoogte is gebracht. Na de 

herfstvakantie gaan ze er mee starten: 6 x vergaderen. 1 leerling per groep van 

groep 5 t/m 8. Kinderen kunnen ideeën meenemen, school kan punten aanbrengen 

waarover ze willen praten. Eind van het jaar zal er een presentatie gegeven worden, 

wat de kinderraad bereikt heeft. Ouders van de kinderraad leden mogen bij die 

presentatie zijn. 
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10. Sluiting 

 

Vervolgdata ouderraadvergadering om 20 uur bij de ronde gele tafel: 

 

Dinsdag 8 november 2016 

Woensdag 14 december 2016 

Donderdag 9 februari 2017 

Maandag 20 maart 2017 

Dinsdag 9 mei 2017 

Woensdag 21 juni 2017 

 

3. Actielijst 

 

 

Datum 

vergadering 

Actiepunt Eigenaar Status 

28/09/2015 Aanvraag Rabobank voor 5 december 

d.m.v. offerte schoolplein? 

Hans, pakt dit 

voor maart 2016 

op UITSTEL naar 

juni 2016 

Plan indienen wat nu 

met de ZAK 

commissie bedacht 

wordt voor het plein. 

Offertes afwachten 

externe partijen. 

1 oktober komt uitslag 

Rabobank. 

19/01/2016 Concreet maken en tekeningen 

bekijken voor schoolplein. Evt. 

samen met RABO aanvraag 

Eerste stap wil ook 1000 euro 

investeren aan schoolplein. 

ZAK commissie, 

schoolplein en MT, 

Brink, BSO en 

gemeente. 

Woensdag 5 oktober 

is overleg met alle 

partijen. 

Herfstvakantie is niet 

haalbaar, vanwege 

afwatering eerst wordt 

aangepakt. 

20/06/2016 Mailadressen voor OR brief vrijwillige 

bijdrage Martien/Marga 

Edith Te ontvangen als de 

lijst compleet is 

26/09/2016 Mailt jaarafrekening voor website 

Naar Laura 

Cindy  

26/09/2016 Brainstorm voor de uitstraling OR  

website. Datum prikken. 

Laura en Paul   

26/09/2016 Kinderboekenweek bespreekbaar 

maken met team 

MT  

 


