
 

 
OUDERRAAD 

 

 

Agenda Ouderraadsvergadering donderdag 16 mei 

(locatie: De Brink) 

 

 

1. Opening 20.00 uur  

 
2. Notulen 26 maart 

3. Actiepunten 
4. Ingekomen post en mededelingen DB/Team 

• Notulen MR  
• Team 

• DB 
o T-shirts 

o Begroting 
o Rol groepsouders 

      
5. Signalen 

6. Stand van zaken lopende activiteiten 

• Maatschappelijke betrokkenheid 
• Schoolreisje 

• Avond vierdaagse 
 

 
7. Afgelopen activiteiten 

• Koningsspelen 
• Pasen 

• Schoolfotograaf 
 

 
8. Rondvraag 

9. Sluiting 
 

 

 



 

OUDERRAAD 

 

Aanwezig: José de Groot, Paul Muskens, Monique Heijmen-Verberk, Wim Bremer, 

Stephanie Schoss, Marieke van Haaren, Lisette Pullens, Giovanni Pili, Jolanda 

Kuijer, Aline Kersten, Miranda van Boven, Edith Keller 

Afwezig: Bianca Hopman – Huijgen 

 

1.  Opening 20.00 uur  
 

2. Notulen 26 maart 
 

3. Actiepunten 

Alle actiepunten zijn afgerond. 
 

4. Ingekomen post en mededelingen DB/Team 
• Notulen MR (vergadering is ook deze week) 

• Team 
Anke is bevallen van een jongetje Job, alles is goed met 

moeder en zoon. 
Er is afscheid genomen van Debbie. Er komt na de zomer 

een opvolger. Er is op het moment een interim IB-er in 
verband met de drukke afronding van het schooljaar. 

24 mei is de visitatie van de Montesorri  
• DB 

o T-shirts 
Als alles goed is, worden ze volgende week vrijdag 

verzonden en zijn ze die zaterdag klaar. Dus alleen de 

27e nog om te verdelen. Er moet nog een plan komen 
voor het uitdelen, wassen en drogen. Volgende week 

komt dit in de teaminfo en in de nieuwsbrief. 
o Begroting 

Ouderbijdrage 86% van alle kinderen en 97% van de 
begroting. 

Er komt een potje voor de Kinderboekenweek. 
De begroting is op basis van 800 leerlingen. 

Schoolreisje is een reservering volgend jaar. Dit geldt 
ook voor rapportmappen, luizenkammen. 

Koningsspelen / sportdag 2750,- begroot (verdelen 
over 2 potjes). 

De Ouderraad stemt in met de begroting 2019-2020 



o Rol groepsouders 
Vanuit de Ouderraad is het niet meer noodzakelijk om 

een groepsouder te hebben per klas.  

Edith gaat eerst peilen hoe groepen 1 t/m 4 erover 
denken. Graag terugkoppeling naar Secretaris. 

Dan neemt DB dit verder op zich om dit verder te 
communiceren. 

 
5. Signalen 

Punten 1 t/m 3 en 5 zijn beleidspunten. Deze worden doorgestuurd 
naar MT en MR. 

1. Nieuwe groepen volgend schooljaar / grote wisseling in 
groepswisseling 

2. Vrije dagen / studiedagen – planning 
3. Gymles bij uitval leerkracht en afwezigheid gymleraar 

4. Schoolreisje 
5. Verkeerssituatie 

 

4. Schoolreisje 
Er zijn 5 signalen binnengekomen omtrent de wijziging inzake het 

schoolreisje en het feit dat groepsouders dit jaar moeten loten om 
mee te mogen met het schoolreisje. 

 
De onderstaande terugkoppeling inzake het loten voor het 

schoolreisje is reeds opgesteld door het DB: 
 

In het afgelopen najaar is de Or druk bezig geweest om alle 
informatie op de website van de Or aan te passen. Daarbij hebben 

we ook het Or reglement aangepast. Deze informatie heeft sinds 
oktober op de agenda van de Or gestaan. In de notulen van 13 

december staan de nieuwe afspraken wat betreft het schoolreisje. 
Deze afspraken zijn gemaakt op verzoek van school en de 

commissie schoolreis in overleg met school en Mr. In de nieuwsbrief 

heeft informatie gestaan over het nieuwe reglement waar deze 
aanpassing onderdeel van is. Zie onderstaande link. Bij 10.4 volgt 

de informatie over het schoolreisje. 
 

https://www.trinoom.nl/index.php/trinoom-or-s/trionoom-or-meer-
info/99-reglement-or 

 
De keuze om groepsouders niet per definitie mee te laten gaan is 

gemaakt op basis van het feit dat er ouders zijn die zich, vaak meer 
dan groepsouders, inzetten voor school maar niet voldoende tijd 

hebben om groepsouder te zijn. Te denken valt aan ouders die 
helpen bij het lezen of flitsen, biebouders, luizenkammers maar ook 

ouders die zich inzetten bij de verschillende activiteiten.  De Or, 
commisie schoolreis, Mr en school zijn van mening dat het niet 

https://www.trinoom.nl/index.php/trinoom-or-s/trionoom-or-meer-info/99-reglement-or
https://www.trinoom.nl/index.php/trinoom-or-s/trionoom-or-meer-info/99-reglement-or


terecht is om deze ouders te passeren bij een schoolreisje. Het loten 
is in principe voor alle ouders die zich aanmelden.  

 

Nog te nemen actie: Terugkoppelen inzake de signalen naar de 
groepsouders. 

 
6. Stand van zaken lopende activiteiten 

• Maatschappelijke betrokkenheid 
Er is een afspraak met Jumbo inzake het inzamelen van 

flessen. Er is geen budget voor de Maatschappelijke 
betrokkenheid, wellicht iets voor komend jaar. Dit jaar zijn 

er door school lijmpistolen aangeschaft. 
Er is geen informatie over het doel van de Kinderraad voor 

volgend jaar. 
• Schoolreisje 

Alles is geregeld. Een aantal dingen moet nog betaald 
worden. Commissie wil graag stand van zaken wat betaald 

is. Verder vraag vanuit leerkrachten over het aanbieden 

van een kopje koffie aan de ouders die meegaan.  
• Avond vierdaagse 

Ook hier is het de bedoeling dat de t-shirts worden 
gebruikt. 

De voorbereidingen lopen. 22 mei zijn de inschrijvingen. Er 
worden nog ouders gezocht om te helpen met de 

inschrijvingen. 
Voor standbemanning tijdens de vierdaagse worden weer 

de niet-lopende kinderen van groep 7 en 8 gevraagd. 
Er zijn beachvlaggen voor school. Hannie vragen om deze 

te gebruiken. 
 

7. Afgelopen activiteiten 
• Koningsspelen 

Er is voornamelijk over de mail gecommuniceerd. Hierdoor is 

nog wel wat ruis ontstaan. Het koppelen van een bovenbouw 
met een onderbouw/middenbouw is door de meesten goed 

ontvangen. Als traktatie was er een ijsje. Vriezers op De Brink 
was een uitdaging. 

Misschien wat meer structuur aanbrengen in de activiteiten. 
• Pasen 

Misschien volgend jaar een brunch ipv ontbijt. 
Beter afstemmen qua hoeveelheid 

Een bestemming zoeken voor resten droog brood. 
• Schoolfotograaf 

Alles is goed verlopen.  
Voor hulpouders waren als eerste de hulpouders van vorig jaar 

gevraagd. Hier is wat commentaar op geweest.  
 

 



8. Rondvraag 
Carnaval afronding: er is geen afronding geweest. Er is geen 

evaluatie geweest (alleen schriftelijke terugkoppeling). Dit geldt ook 

voor de Paascommissie en de Koningsspelencommissie. Misschien 
een agendapunt van maken om dit te bespreken. 

 
9. Sluiting 

 
Volgende vergadering: 27 juni 2019 om 20.00 u (De Brink) 

 


