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Openbare basisschool 

              De Trinoom  

                                   

  
                  OUDERRAAD   
 

 
Notulen Ouderraadsvergadering dinsdag 8 november 2016 

 

Aanwezig:  

Edith Keller (teamleider onderbouw/middenbouw), Paul Muskens (voorzitter), Cindy Busser 

(penningmeester) Laura Hermens (secretaris), Bianca Hopman, Marieke van Haaren, Linda Kok, 

Jolanda Kuijer, Giovanni Pili, Lisette Pullens, Wim Bremer. 

 

Afwezig: José de Groot , Jean-Paul Sjoorda 

 

1. Opening 20.00 uur   

2. Notulen 26 september 2016 

3. Actiepunten 

4. Ingekomen post en mededelingen DB/Team 

 Notulen MR  

 Team 

 DB 

o Digitale brief ouderbijdrage 

o Schoolplein Brink 

o Aanwezigheid OR-leden bij activiteiten 

o Website (onderhoud) 

        

5. Evaluatie recente activiteiten 

 Fotocommissie 

 Lustrum 

 Dag van de leerkracht 

 Kinderboekenweek 
 

6. Stand van zaken lopende activiteiten 

 Sinterklaas 

 Kerstviering 

 Kerstborrel 

 

7. Signalen 

8. Rondvraag 

9. Sluiting 

 

 

2. Notulen maandag 26 september 2016. 

De notulen zijn geaccepteerd. 

 

3. Actiepunten. 

     Zie bijgevoegde actielijst. 

 

4. Ingekomen post en mededelingen DB/Team.  

 

 Notulen MR:  

- Er is geen notulen ontvangen. Eerstvolgende vergadering 15 november 2016. 
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 Team: 

- De OR bekostigt 500 euro voor de toernooien. Dit jaar hebben we 20 teams voor het 

Kerst handbaltoernooi. Vorige jaren was dit rond de 10. Dat betekent 20x15 euro= 300 

euro alleen voor handbal. Dan hebben we het nog niet gehad over dansen, schaken en 

voetbal. Team heeft geïnformeerd bij de Boskriek en de Buizerd en deze scholen laten 

ouders wat betalen per toernooi waar hun kind aan deelneemt. Graag zouden wij dit ook 

willen doen want anders krijgen we het niet rond. Voorstel is om dit vanaf maart te 

starten. Dan is het voetbaltoernooi. Dat kostte vorig jaar ongeveer 190. Het schaken 

kost 20 euro per team (team is 4 kinderen). We zouden dan graag van het overige geld 

weer wat kleding willen aanvullen. OR stemt ermee in. Vorig jaar is deze discussie over 

buitenschoolse activiteiten bekostigd moet worden van het OR geld al gevoerd. De post 

blijft staan. Vanaf januari gaat school voor buitenschoolse activiteit een bijdrage vragen. 

Volgend jaar wordt het meegenomen in de budgetbesprekingen. Omdat het geld beter 

geïnvesteerd kan worden voor activiteiten tijdens schooltijd. En zo alle kinderen kunnen 

deelnemen. 

- Er is een grote subsidie voor 3 jaar toebedeeld aan de Trinoom om muziek te stimuleren 

op de basisschool. Nu hebben alleen groep 4 en 5 muziekles. Bedoeling is om overige 

groepen ook muziekbeleving te kunnen geven. MT bekijkt de mogelijkheden. Dat kan 

zijn om leerkrachten te onderrichten, lesprogramma’s aan te schaffen, instrumenten. 

 

Dagelijks Bestuur: 

 

o Digitale brief ouderbijdrage (Cindy) 

Werkt behoorlijk goed. Cindy heeft de laatste update van Janine 

gekregen van emailadressen. Er wordt vrijwel meteen betaald.  

 

o Schoolplein Brink (Laura) 

Schoolplein is gerealiseerd. Gemeente heeft in herfstvakantie het halve 

plein opengebroken en gezorgd dat de stenen aflopend weer terug 

gelegd zijn, zodat afwatering beter werkt en het schoolplein niet meer 

onder water staat. Ook zijn er bij de uitgang van de dakgoten putten 

gemaakt. Er zijn door gemeente 2 hele grote leiplantanen geplaatst en 

2 kleinere voor schaduw op het plein. Dit was de wens van school en 

de Eerste stap. (Eerste stap betaald 1000 euro mee) Er zijn goaltjes en 

een stappen-palen bos geplaatst door Exterum speelconcepten uit 

Gouda. Zij komen nog terug na 3 weken om de belijning van het 

voetbalveldje te maken op de tegels en de goaltjes vast te zetten. 

Gemeente is uitgelopen, waardoor Exterum extra terug heeft moeten 

komen om het af te krijgen. Ook was het puin onder het schoolplein en 

de klei daaronder extra werk. Dit was nagevraagd bij gemeente. Maar 

heeft helaas en extra bedrag van +- 650 euro gekost. 

Gemeente zal ook nog een evenwichtsbalk uit een andere kleinere 

speeltuin verplaatsen naar dit schoolplein. Dat moet nog gebeuren. 

Het was een lang lopend project. Het geeft een erg fijn gevoel, dat we 

eindelijk van het zomeravondkermisgeld iets voor de kinderen hebben 

kunnen doen. Zeker uiteindelijk de goede samenwerking tussen school, 

eerste stap, Brink en ouders. Heeft de gemeente doen besluiten om dit 

initiatief te ondersteunen. Zonder de bijdrage van alle partijen en de 

extra bijdrage van de Rabobank was dit niet gelukt. Exterum 

speelconcepten heeft fantastisch meegedacht en zeer klantvriendelijk 

zaken opgelost. Speciale dank ook aan Nicole de Baat, zij heeft echt 

gezorgd dat de partijen aangesloten waren. Vandaar dat we namens de 

ouderraad een mooi herfstboeket hebben gegeven voor al haar inzet. 

Er is nog wat geld over. Zomeravondkermiscommissie van vorig jaar, 

gaat kijken wat er nog toegevoegd kan worden. Bankjes om te zitten 

en wat kunnen we nog met het plein bij het hoofdgebouw. Uiteraard 

wordt dit met Edith opgenomen voordat er wat gebeurd. Joloballen van 
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het Brinkplein worden geplaatst op midden/bovenbouw plein door de 

gemeente. 

 

o Aanwezigheid OR-leden bij activiteiten? Er is onduidelijkheid over OR 

leden, die aan mogen sluiten bij de activiteiten van school. Zoals 

schoolreisje, kerstdiner. In het verleden mocht dat wel, vorig 

schoolreisje al niet meer. Actie Edith: Is er een document van vanuit 

school? Edith heeft gezocht naar document. Niet aanwezig. Voorstel 

vanuit OR als agendapunt volgende vergadering. 

 

o Website onderhoud (Jolanda) 

Binnenkort gaat de nieuwe site van de Trinoom online. OR-site wordt 

net als MR-site opgemaakt. Onderhoud blijft Laura doen. Als nieuwe 

versie online is, kunnen we met een groepje OR leden kijken, wat we 

willen veranderen d.m.v. een brainstorm. Bezetting commissies vanuit 

OR. 

 

Verdeling verandering 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: Schoolreis, Koningsspelen en Sinterklaas. 

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

 Jose: Kerst, Kerstborrel en Carnaval. 

 Jolanda: Fotocommissie (dit jaar) en maatschappelijke betrokkenheid. 

 Paul: Voorzitter en schoolfotograaf. 

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

Laura: Secretaris, Website OR, Afscheid groep 8, fotolijst leerkrachten (2016/2017), 

Schoolplein de Brink vanuit de Zomeravondkermis. 

Giovanni: Avond4daagse, schoolreis, en evt. sponsorcommissie. 

Wim: Avond4daagse en evt. fotocommissie (2017-2018) 

 

Kinderboekenweek van volgend jaar 2017-2018: Jolanda (mits iemand dan de 

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

schoolvakantie 2017. 

 

 

5. Stand van zaken lopende activiteiten. 

  

 Fotocommissie (Jolanda) 

Er zijn nieuwe mappen gemaakt. Een nieuwe brief met uitleg. Zodra we het kunnen gaan 

gebruiken, wordt uitleg en codes naar Edith en Laura gestuurd. Edith informeert 

leerkrachten, Laura groepsouders. Er zal een separate nieuwsbrief met de codes voor 

alle ouders door Martien verstuurd worden. 

 

 Lustrum 30 september 2016 (Cindy, Lisette,) 

Het was heel erg leuk! Mooi weer en leuke activiteiten/workshops. Nu er een Trinoomlied 

is, is het leuk om dat vaker te gebruiken bij activiteiten. Aan Manon/Ellie wordt gevraagd 

wanneer de graffiti workshop doorgaat. Het was een fantastische dag en werd heel erg 

leuk gevonden door de kinderen. Klein puntje: er waren kinderen, die zich verheugd 

hadden op een workshop van Hakoena. En kregen een workshop van meneer Ben. 

Uiteindelijk was het heel leuk. Maar waarschijnlijk omdat ze meneer Ben al kennen was 

er een kleine teleurstelling, maar die meneer Ben zo weggehaald heeft. 

 

 Dag van de leerkracht 5 oktober 2016 

Is erg goed ontvangen. Leuke tijdschriften om in je pauze te lezen. 
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 Kinderboekenweek 5 t/m 16 oktober 2016 

Er is nog geen evaluatie geweest. Hans heeft niet teruggekoppeld wat er met het team 

besproken is. Volgende vergadering evaluatie op de agenda. 

 

6. Stand van zaken lopende activiteiten. 

 

 Sinterklaas (Linda) 

Dit weekend komt de goedheiligman aan. We gaan de richting van Kans & Kleur volgen. 

Dit jaar overgangspieten. Sint komt niet, omdat de Sint van alle jaren er mee gestopt is. 

Cadeaus zijn al besteld en binnen. Wie wil eventueel helpen op de dag? Dat is heel erg 

leuk om achter de coulissen mee te kijken. 

Lisette wil wel foto’s maken tijdens de dag. Het feest wordt op maandag 5 december 

gevierd op school. 

 

 Kerstviering (Jose) 

Er is nog niks gebeurd. 

 

 Kerstborrel (Jose) 

Er is nog niks opgepakt. 

 

7. Signalen.  

“Het vijf gelijke dagen model gaat prima. Kinderen zijn er goed aan gewend”  

“wat wel/niet mag tijdens de lunch gaat mij wat ver.  Een peperkoek mag niet,  een krentenbol 

wel (?).  Ik zie liever wat strenger optreden bij traktaties -  ook van de leerkrachten. Hier geef 
je immers ook iets aan andere kinderen.” 

“ het parkeren tijdens het ophalen en wegbrengen van de kinderen. Er is te weinig plek en als 

je de auto parkeert op de stoeprand krijg je een boete. (Misschien het stuk gras wat nu tussen 

de parkeerplaats en de weg zit ook parkeerplaatsen maken?)Hier zou echt iets op verzonnen 

moeten worden, als je geen plek hebt kan je ook te laat in de klas komen.” 

 

“De drukte in de gangen met het wegbrengen van de kinderen is erg chaotisch, mensen klagen 

er echt over. (Misschien een systeem dat eerst de klassen aan de rechterkant van elke gang 

naar binnen mogen van 8.10-8.20 en dan de klassen aan de linkerkant van de gang van 8.20-

8.30) “ 

“De frequentie van de nieuwsbrief is erg hoog, we krijgen soms wel 2-3 brieven in de week. 

Vooral bij de vaders leeft dit. Begrijpelijk is dat er informatie moet worden overgebracht, maar 

misschien kan het gesplitst worden in boven en onderbouw?” Antwoord Edith: De nieuwsbrief 

komt 1 x in de week uit op vrijdag. In de week, dat er een extra nieuwsbrief komt voor de 
digitale inschrijving van oudergesprekken, zijn er inderdaad meerdere. 

“In groep 1/2 heerst wat ‘verontwaardiging’ over het feit dat peperkoek/ontbijtkoek en Liga niet 

zijn toegestaan in de broodtrommels van de kinderen. Iedereen begrijpt dat bijvoorbeeld zoete 

glazuurhoudende koeken niet in de broodtrommels thuishoren, maar waarom de grens bij alle 
koeken leggen en dus geen ontbijtkoek”  

“Ik heb geen signalen van andere ouders, ben alleen wel heel benieuwd hoe de lunchpauze 
bevalt voor kinderen en leerkrachten.” 

“Van kinderen (eigen en vriendinnetjes) hoor ik dat de tijd om te eten voor sommigen te kort is. 

En ook dat ze zich niet vrij voelen om in de ruimte te gaan eten zonder film / tv. Dit omdat het 

filmpje kijken nodig is voor schoolwerk... Tja, dan is er niet echt een keuze om rustig te eten 
zonder tv.” 
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Antwoord Edith gezonde school: Er ligt een document klaar voor de 15e november over een 

gezonde school. Dan is het MR-vergadering. Dit wordt daar besproken, aangezien er veel 

signalen/opmerkingen zijn geweest begin dit schooljaar. Ook voor leerkrachten zelf is het fijn, 

als er een duidelijke richtlijn is. We communiceren de vrijdag daarna naar ouders in de 
nieuwsbrief. Daar zal school ook de gezonde traktatie benoemen. 

Ook zal weer een item komen over kinderwagens en drukte op de gang. Met name bij de 
kleuterklassen.  

Het parkeren blijft een probleem. Is al vaak met de gemeente naar gekeken. School gaat sinds 

nieuwe cao om 8.20 uur open. 

VGDM: Meningen verdeeld. Leerkrachten vinden het heel zwaar. Er zijn ook leerkrachten die 

zeggen, hadden we dit maar eerder gedaan. Zeker op regendagen met het jonge kind kan je 

niet buitenspelen. Dat is dan een erg zware dag. Ondersteunend personeel fungeert ook als 

pleinwacht en zo kunnen er leerkrachten een korte break nemen tussendoor. Er zijn ook nog 2 

vrijwilligers opgenomen in het rooster. Maar: Er zijn minder akkefietjes om 13 uur. Kinderen 

weten wat de afspraken nu zijn. Kinderen wennen snel. Spelen gaat beter. Dezelfde structuur. 

Voordeel is, dat je sneller kan vergaderen. Het is fijn dat ouders respect hebben voor de 14 uur 

pauze. 

 

 

8. Rondvraag. 

 Linda: Koningsdag zijn er 3 springkussens gereserveerd. Het wordt op de vrijdag voor de 

meivakantie gehouden. Er staat geen teamlid op. Op zich moet er wel een 

aanspreekpunt zijn op school. Actie: Edith 

 Schoolreisje commissie komt 29 november a.s. bijeen voor het eerst. Cindy sluit ook aan 

i.v.m. de financiën. 

 Afspraken worden veel voorgesteld voor de middag vanuit het team. Het is geven en 

nemen. Soms s’middags, soms s’avonds. Ouders kunnen niet altijd s’middags. Daar 

moet een middenweg in gevonden worden. Inbellen? Aangezien er beslissingen in het 

overleg gemaakt wordt en je dan als afwezige niets meer kunt inbrengen. 

 Uitje naar het bos van de kleuters is afgezegd omdat er te weinig ouders konden rijden. 

Tip: laatst heeft juf bovenbouw gevraagd of er geen opa’s of oma’s konden komen 

helpen. En toen was het zo geregeld. 

 Mad Science begint om 15 uur, terwijl school 14 uur afgelopen is. Is dit verkeerd 

doorgegeven aan Mad Science? Actie: Edith. Edith heeft nagevraagd bij Jose, die 

contactpersoon is voor buitenschoolse activiteiten. Mad Science wilt zelf om 15 uur 

beginnen. Zij hebben 45 minuten voorbereidingstijd nodig om alles klaar te zetten. Er is 

dan geen toezicht op de kinderen.  

 Fietsen op schoolplein hoofdgebouw, slingert. Door duidelijke locaties te geven per 

bouw/groep, blijft er ruimte over om te spelen. Bovenbouw leerlingen moeten voor 

gymles naar de Arcus fietsen. Op sommige dagen staan er 50-60 bovenbouw fietsen. 

Veel kinderen komen met de fiets.  

 Poort was laatst op slot om 8.20 uur, terwijl het heel erg hard regende.  

 Voedselbankproject en Edukans, het goede doel van dit jaar. 1 december introductie 

team voedselbank. 12 t/m 20 december voedselbankproject. 19 december wordt het 

project schoenmaatje in de klas uitgelegd. Zodat de kinderen in de kerstvakantie hieraan 

kunnen werken. Helaas was dit project niet te verplaatsen. Dat heeft te maken met de 

containers van Edukans die al vertrekken. Er is een vrachtwagen geregeld om alle 

schoendozen naar Kampen te brengen. Elke klas krijgt een track en trace nummer. 

Zodat klas de dozen kunnen volgen. Dit is ook leuk om educatief te gebruiken in de klas. 

Daar zitten wel wat kosten aan verbonden. OR betaalt de kosten van de track en trace 

nummers. 
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 Inschrijven digitaal oudergesprekken. Je moet snel zijn met inschrijven. Er zijn geringe 

aantal plekken in de avond voor oudergesprekken en dat er maar een dag beschikbaar 

was bij veel klassen, terwijl in de agenda en nieuwsbrief 3 mogelijke data worden 

aangegeven? 

 

9. Sluiting 

 

Vervolgdata ouderraadvergadering om 20 uur bij de ronde gele tafel: 

 

Woensdag 14 december 2016 (Edith) 

Donderdag 9 februari 2017 (Hans) 

Maandag 20 maart 2017 (Edith) 

Dinsdag 9 mei 2017 (Hans) 

Woensdag 21 juni 2017 (Marjan) 

 

3. Actielijst 

 

 

Datum 

vergadering 

 Eigenaar Status 

26/09/2016 Brainstorm voor de uitstraling OR  

website. Datum prikken. 

Laura en Paul  08/11/2016: Website 

wordt veranderd, 

eerst online en dan 

bekijken wat OR 

anders wilt. 

26/09/2016 Kinderboekenweek bespreekbaar 

maken met team 

MT  

 

 

08/11/2016 Document OR leden deelnemen op 

schoolactiviteiten? 

Edith Edith heeft gezocht, 

niets gevonden. 

Document moet 

opgemaakt worden. 

Voorstel DB volgende 

vergadering. 

08/11/2016 Teamlid school Koningsspelen? Edith  

 


