
Openbare basisschool 
              De Trinoom 
   

 
                    OUDERRAAD   
 
 
 
Notulen Ouderraadsvergadering donderdag 9 februari 2017 
 
Aanwezig:  
Hans Velvis (directeur), Paul Muskens (voorzitter), Cindy Busser (penningmeester), Wim 
Bremer, José de Groot, Bianca Hopman, Linda Kok, Jolanda Kuijer, Lisette Pullens, Jean-Paul 
Sjoorda. 
 
Afwezig: Laura Hermens (secretaris), Bianca Hopman, Giovanni Pili. 
 
 
1. Opening 20.00 uur  
2. Notulen 14 december 2016 
3. Actiepunten 
4. Ingekomen post en mededelingen DB/Team 

● Notulen MR  
● Team 
● DB 

o Zomeravondkermis 2016/2017? 
o Acties Hartekinderen 
o Tijden activiteiten op Diemewei en De Brink 

  
5. Evaluatie recente activiteiten 

● Kerst 
● Dieetcommissie 

 
6. Stand van zaken lopende activiteiten 

● Carnaval 
● Paasontbijt 
● Schoolfotograaf (16, 17 en 18 mei) 

 
7. Signalen 
8. Rondvraag 
9. Sluiting 
 
 
2. Notulen donderdag 9 februari 2016. 

De notulen zijn geaccepteerd. 
 
3. Actiepunten. 
     Zie bijgevoegde actielijst. 
 
4. Ingekomen post en mededelingen DB/Team.  
 

● Notulen MR:    De MR-vergadering moest nog plaatsvinden. 
● Team:  

o Met de innovatie-gelden zijn verschillende tablets aangeschaft, waar inmiddels 
actief mee wordt gewerkt. Leerkrachten en leerlingen zijn enthousiast. Martien en 
Marja zijn verantwoordelijk voor de implementatie; 
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o Het ouderportaal in Parnassys gaat met carnaval open voor ouders; 
 

● Dagelijks Bestuur: 
o Zomeravondkermis 2016/2017: Via Edith en Marjan is bericht gekomen dat er 

toch mensen van De Brink zijn die een zomeravondkermis willen organiseren. 
Vanuit de OR is aangegeven dat we dit vanuit OR-verband niet gaan 
(mede-)organiseren, maar dat een ieder uiteraard vrij is om bij te dragen. Ook is 
geadviseerd een oproep te plaatsen in de nieuwsbrief. 
 

o Acties Hartekinderen: Hartekindmoeders hebben Edith gemaild met de vraag 
welke mogelijkheden er zijn om aandacht te besteden aan, of actief uit te voeren 
ten behoeve van, hartekinderen. In maart 2017 zal de commissie 
‘maatschappelijke betrokkenheid’ bepalen wat het goede doel wordt voor 
schooljaar 2017/2018, met input van de kinderraad. Hartekinderen zullen hierbij 
zeker worden meegewogen. Voor aanvullende acties dit schooljaar, ziet de OR 
voor zichzelf geen rol weggelegd. Mochten leerkrachten individuele acties 
uitvoeren, is dat een zaak voor MT, niet OR. 
 

o Tijden activiteiten op Diemewei en Brink: Ouders lopen er tegenaan dat bij 
schoolbrede activiteiten het haasten is om kinderen weg te brengen of mee te 
kijken als de kinderen op beide locaties zitten. MT heeft aangegeven hier naar te 
gaan kijken (waarbij vaak bij activiteiten al een kwartier ‘inloop’ geregeld is). 
 

5. Evaluatie activiteiten. 
  

● Kerst 
Evaluatie is geweest. Het budget is met € 108 overschreden, maar dit is opgelost met de 
school. Het was duidelijk dat er iets is misgegaan. Verder geen bijzonderheden, kerst 
was een leuke activiteit en volgend jaar wordt het net zo leuk! 
 

● Sinterklaas 
Nu is nog € 330 budget over, maar er is ook voor € 160 aan uitgaven nog geen 
verantwoording binnen (in de vorm van bonnetjes/facturen). Ook is voor de middenbouw 
geen aftekenlijst gehanteerd. Hans zou follow-up geven op basis van de genoemde 
namen die nog geen verantwoording hebben ingeleverd. Actie: Hans. 
 

● Dieetcommissie  
Schuift door i.v.m. afwezigheid Laura. 

 
6. Stand van zaken lopende activiteiten. 
 

● Carnaval (Jose) 
Carnaval wordt een hartstikke leuk feest. Er zal door de Huurlingsedam een optocht 
worden gehouden, meldingsplicht en overige verplichte zaken bij de gemeente zijn 
geregeld. Kinderraadsleden hebben de commissievergaderingen bijgewoond! 
 

● Paasontbijt (Lisette) 
Het paasontbijt zal op dezelfde manier als voorgaande jaren worden georganiseerd. 
Teamleden geven wel aan weinig tijd te hebben voor de organisatie van het paasontbijt. 
Het budget is t.o.v. vorig jaar enigszins verlaagd, maar in verband met een extra klas, 
en het feit dat de teamleden aan hebben gegeven graag grotere (holle) chocolade-eieren 
te willen geven, dat extra budget nodig is. Voor de OR is dit geen probleem. 
 

● Schoolfotograaf 
Er is een nieuwe fotograaf geselecteerd. Hopelijk sluit deze nog wat beter aan op de 
wensen vanuit de school en de ouders. Enige uitdaging lijkt nog te zitten in het vinden 
van voldoende hulpouders. 
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7. Signalen.  
 

● Communicatie omtrent het vertrek van Rutger was voor verschillende ouders niet ideaal. 
Hans geeft aan dit te begrijpen, maar dat hij moet handelen in het belang van alle 
kinderen op de school én de leerkrachten en niet in het belang van een specifieke klas. 
Overigens is Rutger inmiddels terug. 
 

● Er is een klacht binnengekomen van een ouder inzake de wc’s (geen zeep en geen 
papier). Hans geeft aan zich niet te herkennen in dit beeld, er is extra schoonmaak in 
het sanitair bestemd voor de lagere groepen. Ook is Hannie extra scherp op hygiëne en 
zijn er ook groepsleerkrachten die tussentijds een signaal aan Hannie kunnen geven. 
Oproep vanuit Hans en OR is om dit soort klachten niet via de OR te laten lopen (die 
heeft hier geen rol in), maar simpelweg meteen te melden bij Hannie. 
 

● Er is een klacht binnengekomen vanuit een ouder die had vernomen dat een leerkracht 
al Cito-toets uitslagen van had doorgegeven aan leerlingen, terwijl de dag nog niet 
voorbij was. Dit kan mogelijk demotiverend werken voor leerlingen. Ook bij deze klacht 
de oproep vanuit Hans en OR om dit soort klachten niet via de OR te laten lopen (die 
heeft hier geen rol in), maar simpelweg meteen te melden bij de betreffende leerkracht. 

 
8. Rondvraag. 
 
Omtrent de status van het schoolplein, deelt Hans het volgende mee: 

● De schoolpleinen zijn vanaf heden openbaar terrein; 
● Onderhoud van het schoolplein van De Brink is voor rekening van de gemeente; 
● Onderhoud van de speeltoestellen is voor rekening en verantwoording van Kans & Kleur; 
● Kans & Kleur is nog in gesprek met de gemeente inzake de bekostiging van e.e.a. 

 
9. Sluiting 
 
Vervolgdata ouderraadvergadering om 20 uur bij de ronde gele tafel: 
 
Maandag 20 maart 2017 (Edith) 
Dinsdag 9 mei 2017 (Hans) 
Woensdag 21 juni 2017 (Marjan) 
 
3. Actielijst 
 

Datum 
vergadering 

 Eigenaar Status 

14/12/2016 Websitevoorstel maken in word voor 
Edwin 

Paul en Laura  

14/12/2016 Agendapunt Dieetcommissie voor 
9/5/2017 

Paul  

14/12/2016 Nieuwsbrief item, parkeren 1 x in de 
maand 

Edith Stond in februari in de 
nieuwsbrief. 

14/12/2016 Elke commissie hoort op te starten 
met kartrekker OR van een 
commissie. Dit opnemen met het 
team. 

Edith Opgenomen in de 
team-info. 

9/2/2017 Verantwoordingen Sinterklaas Hans Opgelost 
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