
 

 
 

 
 
 

 
 

Ouderraadsvergadering 
 
Notulen Ouderraadsvergadering donderdag 13 december 2018 

(locatie: De Brink) 
 
Aanwezig: José de Groot (voorzitter), Paul Muskens (penningmeester), Monique 

Heijmen-Verberk (secretaris / notulist), Marieke van Haaren, Wim Bremer, 
Giovanni Pili, Bianca Hopman, Stephanie Schoss, Jolanda de Kuijer, Edith Keller 

namens MT, Aline Kersten en Miranda van der Donck 
 
Afwezig: Lisette Pullens 

 
1. Opening 20.00 uur  

Nieuwe leden: Aline Kersten (dochter, groep 1, montesorri) en Miranda 
van der Donck (tweeling, groep 3, Verolien) hebben interesse voor 
zitting in de ouderraad. 

 
2. Notulen 31 oktober 2018 

Jolanda Kuijer wel aanwezig (aanpassen in de notulen) 
Naar aanleiding van de notulen:  
- Groepsouders: een aantal leerkrachten heeft geen groepsouders. 

Nakijken welke groepen nog ontbreken en kortsluiten met Edith. 
- Kinderraad wordt door Judith van der Linden in haar takenpakket 

opgenomen. 
- Manon is met zwangerschapsverlof, is er vervanging voor de 

schoolfotograafcommissie. Paul neemt contact op. 

- Pauze momenten: met de leerkrachten zijn de pauzes besproken. De 
uitkomsten hiervan liggen bij de MR nu. 

 
3. Actiepunten 
 

4. Ingekomen post en mededelingen DB/Team 
• Notulen MR 

nog niet ontvangen 
• Team: 

2 nieuwe collega’s Judith van der Linden (teamleider, vervanging 

Marian van Eijk) en een nieuwe gymleraar. Nick Joosten is inmiddels 
gestart en kijkt op het moment overal mee. Na de Kerstvakantie 

neemt hij dingen over. Hij gaat waarschijnlijk in blokken les geven 
zodat alle klassen aan de beurt komen. Hij kijkt ook naar de 

materialen. 
 
 



• DB  

DB heeft start gemaakt met het reglement aanpassen en de teksten 
van de website te herzien. 

Wat wordt er gewijzigd: 
10.4 Schoolreisje begeleiding van ouders. 
10.4 b. de commissie bepaalt per klas het aantal plekken die 

beschikbaar zijn om mee te gaan en per klas wordt dan geloot. 
10.4 c. de volgorde van begeleiding is leerkrachten, stagiaires, 

ouders 
(in de nieuwsbrief aangeven dat reglement is veranderd) 
Edith neemt het mee naar het MT, Jose stuurt hem naar de MR. 

2 documenten (oud en nieuw) vergelijken. Actie Paul 
 

5. Signalen 
• Signalen vorige vergadering: Pauzes en schoolplein 3/4 

Pauzes en tv wordt opgepakt door de MR  

speeltoestellen plein 3/4: staat op de planning. Edith gaat dit 
communiceren. 

• Bijwonen ouderraad 
Ouders en leden MR zijn welkom als toehoorder. Te bespreken 

punten dienen van tevoren te worden ingediend voor de 
agendabepaling. 

• Parro 

Er waren ouders waar de ene berichten wel kon lezen en de andere 
niet of vervolgens niet meer. Hans geeft aan dat dit 1 op 1 berichten 

kunnen zijn of dat het kinderziektes vanuit Parro mogelijk zijn. 
 

6. Evaluatie activiteiten 

• Kerst:  
Commissie geeft aan dat er wat dingen weg waren / niet te vinden 

waren. Het was chaos op de opslagplek en het lijkt dat er niet goed 
is opgeruimd. Er waren onder andere setjes / tassen die niet meer 
compleet waren (verlengsnoeren die ontbraken bijvoorbeeld). 

Wellicht handig om een checklist te maken om de setjes compleet te 
houden.  

Er waren geen signalen voor vervanging.  
Er zijn ook dingen vanuit het schoolbudget aangeschaft, en daar 
ontbreken ook nog dingen van. Mogelijk zijn deze in de kerstdozen 

van de klassen gegaan. Vraag aan de Commissie is om aan te geven 
hoe alles weer opgeborgen moet worden. 

• Sinterklaas:  
De Slingert zag er toch nog sfeervol uit ondanks dat het groter is. 
De Brink vond het jammer dat Sinterklaas niet op de De Brink kwam 

en ze er ook nog niet bij mochten zijn. Groep 5 is uiteindelijk wel 
gaan kijken, maar Sinterklaas en de Pieten hadden weinig oog voor 

de kinderen van de bovenbouw.  
Het is eventueel ook een idee om Sinterklaas en Pieten in te huren 
(budget kan eventueel worden vrijgemaakt).  

 
7. Stand van zaken activiteiten 

• Carnaval  
14.12 vergadering 



• Pasen / Koningsspelen:  

Er is nog geen actie. Janneke is pas in januari terug. Wellicht dat 
Lizette de Kleijn al een planning kan maken voor de eerste 

vergadering. Er is duidelijkheid nodig rondom de paasactiviteit. 
Koningsspelen / Pasen commissie gezamenlijk 1e vergadering 
planning.  

• Schoolreisje:  
Alle locaties en bussen zijn geboekt. Dag is aangepast: 28 mei 

wordt de nieuwe datum. Middenbouw krijgt andere locatie: De 
Spelerij in Dieren. 

• Maatschappelijke betrokkenheid:  

Voedselbank loopt. 
De kinderraad heeft gekozen voor de actie van het Rode Kruis / 

Serious Request. Voor volgend jaar wordt het dan een concreet doel 
in het buitenland (internationaal). Judith van der Linden moet dit 
oppakken. De kinderraad had allang opgestart moeten worden. 

Jolanda Kuijer wil graag aansluiten om een en ander te 
verduidelijken. 

 
8. Rondvraag 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 
 
9. Sluiting 

 
Volgende vergaderingen : 

Maandag 28 januari om 20.00 u 
Dinsdag 26 maart om 20.00 u 
Woensdag 15 mei (studiedag) om 20.00 u 

Donderdag 27 juni om 20.00 u 
 


