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          Openbare basisschool                                        

              De Trinoom  

                                   

  
OUDERRAAD 

 
 

Notulen Ouderraadsvergadering woensdag 8 november 2017 

 
Locatie: Brink (lerarenkamer) 

 
Aanwezig: Paul Muskens, Cindy Busser, Monique Heijmen-Verberk, 

Marieke van Haaren, Lisette Pullens, Bianca Hopman, Wim Bremer, 
Stephanie Schoss, Marjan van Eijk 

Afwezig: Giovanni Pili, Jolanda Kuijer, Jose de Groot, Linda Kok  
 

 
1. Opening 20.00 uur   

 
2. Notulen 25 september 2017 

Nav notulen: inspectie -> de inspecteur sprak met ouders die 
zeer betrokken zijn. Wellicht niet de meest representatieve 

ouders. Het is een nieuwe manier van inspecteren (beginnen 

met bestuur Kans & Kleur, kiezen een school uit en vervolgens 
gaan ze in gesprek met directeur, leerkrachten, kinderen en 

ouders). De terugkoppeling was positief (pestcoördinator een 
prominentere rol, goed de communicatie naar ouders en 

teamleden bekijken). De inspectie ging niet over het 
onderwijs, omdat de cijfers goed zijn. 

 
3. Actiepunten 

Nieuwe actiepunten:  
- Nieuwsbrieven zijn duidelijk en ook geschikt voor gebruik 

op mobiele telefoon, maar een ‘app’ zou beter zijn. 
 

Oude actiepunten: 
- Website is nog lopend 

- Dieetcommissie is afgerond 

- Koningsdag / sportdag: Diny heeft geen contact gehad met 
de commissieleden vanuit de Ouderraad 

- Knutselgeld wordt overgemaakt, Cindy neemt hiervoor 
contact op met Janine om dit aan de leerkrachten duidelijk 

te communiceren 
- Voorzitter heeft mail ontvangen dat ondanks de verhoging 

van ouderraad en dergelijke de 
Moederdag/vaderdag/verjaardagknutsel is afgeschaft. Dit is 

door de leerkrachten besloten, niet door de ouderraad. 
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4. Ingekomen post en mededelingen DB/Team 
 Notulen MR  

De laatste notulen zijn van 19 september. MR had enkele 

aanbevelingen voor begroting OR. 
 Team 

- Enkele langdurige zieken. 
- Coöperatief leren: goede avond, 52 deelnemers die zeer 

geïnteresseerd waren 
- 12 december is een stakingsdag. Studiedag wordt dan 

waarschijnlijk verplaatst (wordt dan wederom een 
dinsdag). Kan ook zijn dat de stakingsdag komt te 

vervallen, omdat de bonden en PO in actie met 
ministerie in gesprek zijn. 

 DB 
- Begroting: ouderbijdrage is door 70% voldaan 

(leerlingen gestart op 29 augustus). Nu 19K binnen 
(begroot 23K). Wellicht moment bepalend geweest 

(begin oktober / kinderbijslag). 

Indien er ruimte is in de begroting in de loop van het 
jaar, zal de ouderraad de aanbevelingen van de MR in 

overweging nemen. 
   

5. Evaluatie recente activiteiten 
 Dag van de leerkracht 

- Cindy heeft van alles geregeld en van alles klaar 
gezet. Wencke zou intern alles regelen. Edith wist niet 

goed wat er mee moest gebeuren en Cindy heeft 
niets terug gehoord over de attentie. Het was wellicht 

niet goed duidelijk dat dit voor de dag van de leraar 
was, geschonken door de Ouderraad. Het was niet 

duidelijk dat de leerkrachten niet in een bus zaten, 
maar verdeeld over meerdere bussen met 

leerkrachten van alle scholen in Wijchen. 

 Kinderboekenweek 
-   Er is nog niet geëvalueerd. 

 
6. Stand van zaken lopende activiteiten 

 Sinterklaas 
- Inpakken sintcadeau’s loopt. 

- Pieten van Marina zijn er nog aan het over nadenken. 
- Sinterklaas is iemand anders, nog niet bekend wie. 

- Cadeau’s voor de klas worden overgemaakt als bonnen 
worden ingeleverd. 

- 5 december zelf: nog hulp nodig 
- Sinterklaas komt vanuit De Brink naar de Diemewei. 

Bovenbouw staat als een soort halve haag langs het 
fietspad / brug. Wel verzoek dat Sint op tijd is. 
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- Wellicht live muziek, voorstellen aan sintcommissie 

 Kerstviering / kerstborrel 
- Alles is geregeld. Op 28 november wordt alles van 

zolder gehaald. Jan Willem Engel heeft vervoer geregeld 

voor de kerstbomen. Er komen nieuwe tasjes voor de 
verlichting. Nieuwe bomen worden wellicht na de kerst 

aangeschaft (met korting). Wellicht bomen over, omdat 
ook Kerstmannen en sneeuwmannen beschikbaar zijn. 

- Kerstdiner op diemewei is om 17.15 (inloop) tot 19.00 
u, Brink is om 17.30 (inloop) tot 19.15 u. 

- Via nieuwsbrief vragen naar ouders die kunnen helpen 
met decoreren. 

- Kerstborrel: Marjan regelt met Brink de kerstborrel. 
Iedereen betaalt zelf. 

 Google Foto: leerkrachten hebben ook inloggegevens van 
Google Foto. 

 Fotocommissie: Manon heeft contact met Foto Verrijt. De 
datum wordt waarschijnlijk maart 2018. Er zijn 2 opties 

voor groepsopties: bij elkaar geshopte foto of kinderen in 

een blok poses aan laten nemen. Ouderraad kiest voor de 
blokkenfoto met poses. 

 
7. Signalen 

- Gele deur (bij lift) op Diemewei en ook op schoolplein 
poorten regelmatig dicht. Handiger om alles open te maken 

ivm wegbrengen van kinderen op diverse locaties in het 
gebouw. 

 
8. Rondvraag 

- In de wegwijs heeft plan gestaan over herinrichting rondom 
de school. Er is op 7 november over gesproken in de 

gemeenteraad. 
- Commissieleden leerkrachten / takenbeleid leerkrachten is 

nog niet ontvangen. Wordt doorgestuurd (Marjan / Hans) 

- Paasactiviteit: is commissie opgedoekt of wordt er nog iets 
gedaan? Geen ontbijt, alleen een knutsel. Wat is dan de 

Paasactiviteit? (Marjan vraagt dit na). 
 

9. Sluiting 


