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          Openbare basisschool                                        

              De Trinoom  

                                   

  
OUDERRAAD 

 
 

Notulen Ouderraadsvergadering maandag 25 september 2017 

 
Aanwezig: Cindy Busser, Monique Heijmen-Verberk, Stephanie Schoss, 

Marieke van Haren, Jose de Groot, Jolanda Kuijer, Giovanni Pili 
Afwezig: Bianca Hopman, Linda Kok, Lisette Pullens, Wim Bremer, Paul 

Müskens 
 

1. Opening 20.00 uur   
 

2. Notulen 28 juni 2017 
Geen opmerkingen, de notulen zijn hierbij goedgekeurd. 

 
3. Actiepunten 

- Update website is lopend. 
- dieetcommissie is opgeheven heeft in nieuwsbrief gestaan 

(ouders moeten het doorgeven aan school, bij activiteiten moeten 

ouders met leerkracht overleggen, indien er bij activiteiten iets 
gedaan wordt qua eten, met commissies afstemmen zodat die 

het met de leerkrachten kunnen overleggen) 
- Koningsdag valt samen met sportdag in 2017/2018, voor 2018 / 

2019 schoolreis. Volgend schooljaar Koningsdag meenemen in 
takenbeleid leerkrachten. 

- Knutselgeld wordt in één keer overgemaakt naar de leerkrachten. 
Pasen, Kerst en knutselpotje wordt in een keer overgemaakt. Bij 

duo wordt het naar een leerkracht overgemaakt. (35 euro -> 10 
euro vrij voor de klas (knutsels, fysieke activiteit), 12,50 euro 

Kerst en 12,50 euro Pasen). 
- Begroting is goedgekeurd door de MR. Ouderbijdrage is 

opgehoogd naar 35 euro. 
 

4. Ingekomen post en mededelingen DB/Team 

 Notulen MR  
Notulen MR voor vakantie nog niet gezien. MR 

vergadering is vorige week geweest. 
 Team 

- 13 september afscheid van Lianne Elbers. Mooi 
afscheid, ze heeft zelf op een leuke manier afscheid 

van het team genomen. Cindy stuurt Lianne een 
bloemetje. 

- Veel hoofdluis na de vakantie. 
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- Griep begint toe te slaan dit jaar. 

- 9 oktober komt inspectie op school (nieuw toezicht). 
Trinoom is goed op orde. Hans heeft overzicht van 

college van bestuur gekregen en inspectie wil ook met 

ouders spreken. Hans houdt Cindy als 
contactpersoon.  

- Takenbeleid van de leerkrachten is al bekend. Hans 
stuurt dit naar Paul. 

- E-mailadressen: de e-mailadressen blijven hetzelfde. 
@kansenkleur.nl adressen zijn alleen voor vaste 

medewerkers. 
- Paasontbijt vervalt, wordt een paasactiviteit. Team 

moet nog ingelicht worden. Met de leerkrachten die 
bij de activiteit betrokken zijn is dit al wel besproken. 

Activiteit moet nog ingevuld worden. 
- Voor de Koningsspelen 2019 heeft Hans al veel 

gereserveerd. 
- Rapportmappen bestellen: Edith geeft Cindy een 

seintje als Cindy ze moet bestellen. Zijn in een paar 

dagen op school. 
 DB 

o Begroting 2017-2018  
is goedgekeurd door de MR 

o Definitieve commissieverdeling 
Commissieverdeling:vergaderdata -> aanwezig vanuit 

Trinoom (wie wordt per keer doorgegeven), 
Koningsspelen: indeling in bouw is overgenomen van 

schoolreisje. Misschien iemand meelopen met de 
maatschappelijke betrokkenheid vanaf volgend jaar. 

Marieke kan eventueel iets van Lisette overnemen 
o Kascommissie vindt 26/9 plaats. 

5. Evaluatie recente activiteiten 
 Afscheid groep 8 

alles is zover bekend goed gegaan 

6. Stand van zaken lopende activiteiten 
 Dag van de leerkracht 

goodie bag voor in de bus (ivm staking). Navragen bij 
Wencke / Marieke (leerkrachten) 

 Kinderboekenweek 
Kinderboekenweek: on going. Qua organisatie is alles 

geregeld. Steeds 7 klassen bij elkaar, er komen heksen 
optreden, enveloppen liggen klaar en decoratie en 

dergelijke. Afsluiting is feestelijk en daarbij zijn de ouders 
welkom. Kussentje lezen is op 9 oktober a.s. (als inspectie 

is). De materialen mag na de kinderboekenweek door de 
leerkrachten gebruikt worden. 
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 Oproep voor ouders voor commissies? Een oproep voor de 

commissies zelf (schoolfotograaf voorbereiding / dag zelf, 
koningsspelen) 

 BBQ / diner: afscheidscadeau voor Laura en Jean Paul. Een 

lunchbon van Prikkers of andere cadeaubon. Waar? 
Restaurant. Vanaf 19.30 u Jolanda belt aantal restaurants. 

 Fotocommissie: Anouk heeft contact opgenomen met Foto 
Verrijt 

 
7. Signalen 

 Info-avond kleuters: geen knutsels meer voor verjaardagen 
ouders. Dit is besloten om de werkdruk voor de 

leerkrachten te verminderen (kost te veel tijd en 
werkdruk). Er worden geen cadeaus gemaakt, een 

kleurplaat zou nog eventueel kunnen. Dit geldt ook voor de 
vaderdag / moederdag in de bovenbouw (hele bovenbouw 

of alleen groep 7 en 8). Middenbouw moet in een knutselles 
iets maken. Leerkrachten dienen in bovenbouw uit te 

leggen aan leerlingen waarom er geen tijd is voor deze 

knutsel. 
 Paasontbijt: is in de kalender al veranderd in paasactiviteit 

 Studiedag: 9 januari is veranderd in 12 december.  
1 november is de Montessori regiodag. 7 november is een 

kansenkleur dag. 
 

8. Rondvraag 
 Kerstcommissie: Stephanie en Jose nemen contact op met 

elkaar om de invulling / begroting te maken 
 Herfstvakantie: speelplein bij de kleuters wordt er opnieuw 

bestraat en afwatering wordt verbeterd. Zandbak wordt 
bestraat bij middenbouw. En daarna kijken hoe daarna de 

invulling is. Vooral de groepen 1/2 en Montessori hebben 
regelmatig overlast van de groepen die buiten spelen. 

 Nieuwsbrief: vermelding van evenement Wijchen Sportief. 

Vraag was om te flyeren, maar besloten om het in de 
nieuwsbrief te plaatsen vanwege de betrokkenheid van de 

sportfunctionarissen. 
 

9. Sluiting 


