
Notulen Ouderraad Titus Brandsma  6 oktober 2020 

Aanwezig: Kirsten van Leeuwen, Marlous Weghorst, Bas van Pelt, Marije de Boer, 
Wouter ten Brummelhuis, Vincent Vlaanderen, Stephanie Toenink, Hanneke 
Tacken, Jennifer van Deijk, Manon van Goethem, Esther Faulhaber, Debbie 
van Merksteijn, Maya Hille (leerkracht), Debby Niehenker (directie) en Marieke 
Kramer. 

Afwezig: Anouk (met kennisgeving) 
 

1. Opening vergadering 
 
Debbie opent de vergadering. Er zijn geen nieuwe agendapunten. We starten de vergadering 
met een voorstel rondje gezien het grote aantal nieuwe leden.  
 
2. Vaststellen notulen 9 juni 2020 en doornemen actiepunten 
 
De notulen worden goedgekeurd. Marieke zal de notulen naar Lisette mailen. Er wordt 
opgemerkt dat de notulen online nergens terug te vinden zijn. Debby geeft aan dat er nog 
gewerkt wordt aan de nieuwe website van school en de notulen van de OR daarbinnen ook 
een plek krijgen. Actielijst is doorgenomen. Enkele lopende zaken blijven staan, de overige 
punten zijn voldaan. Een tent wordt nog niet aangeschaft. Wouter kan dit via zijn netwerk 
regelen wanneer we er 1 nodig hebben.  
 
3. Mededelingen vanuit de directie 
 

 Kennismaking Debby Niehenker. Debby heeft 16 jaar op een vergelijkbare school 
qua omvang en in de stad gewerkt.  

 Visie op onze school. Debby vertelt dat ze dit schooljaar de school op wil frissen en 
langzaam aan dingen gaat oppakken. Ze heeft al een goed beeld van alles en 
iedereen verkregen in de 1e weken. Nu gaat ze dit verder uitbreiden en met ideeën 
die ze heeft aan de slag. Zoals onderwijsvernieuwing onder andere op het vlak van 
creatieve activiteiten en lichamelijke vorming.  
Er zal komend schooljaar meer vorm gegeven gaan worden aan het vormen van een 
IKC met de peuterspeelzaal (die al onder school valt) en BSO. Dit geeft nieuwe 
mogelijkheden om van elkaars materialen en kennis en kunde gebruik te maken.  

 Hal ouders. Debby komt met het idee om de hal meer aan te kleden. De kinderen 
komen hier elke ochtend binnen en dat geeft een welkom gevoel. De aankleding kan 
mee gaan in de thema’s die op school behandeld worden, de seizoenen en/ of 
activiteiteten. Er wordt geïnventariseerd of er een ouder is die hierin de leiding wil 
nemen. ACTIE  
 

4. Mededelingen vanuit de Medezeggenschapsraad (MR) 
 
Op dit moment worden er verkiezingen gehouden bij de MR voor nieuwe leden. Het 
stemmen zal dit keer digitaal plaats gaan vinden. Bas zoekt nog iemand die wil helpen bij de 
telling op 2 november om 20uur. Wouter heeft aangeboden hierbij te helpen. ACTIE 
Verder is de MR bezig met een reglementswijziging nu de Alfrink school geen onderdeel 
meer uitmaakt van de Titus Brandsma school. Beide scholen hebben nu een eigen MR.  
 
5. Mededelingen vanuit de ouderraad 
 

 Nieuwe penningmeester: Wouter neemt deze rol op zich.  
 Nieuwe leden: er zijn vanavond 4 nieuwe leden aanwezig. Een 5e nieuw lid sluit de 

volgende vergadering aan. De ouderraad heeft hiermee weer een goede bezetting.  



 Financiën OR: Wouter en Debby vertellen over de begroting. Activiteiten als de kerst 
inn en fair leveren minimale bedragen op. Het is goed te kijken welke activiteiten we 
willen/ kunnen organiseren dit schooljaar. Debby geeft aan dat ze graag een bijdrage 
van de OR zou willen om meer op het muzikale en creatieve vlak te kunnen 
realiseren op school. Wij stemmen hiermee in aangezien dit de kinderen ten goede 
gaat komen. Wouter kijkt met haar welk bedrag mogelijk is.  
Het innen van de ouderbijdrage en geld voor activiteiten wordt nog onderzocht op 
welke manier dit het makkelijkst kan. Bij de aanmelding van nieuwe leerlingen kan 
gelijk een formulier meegegeven worden voor een automatische incasso. Wouter 
zoekt dit nog verder uit voor de huidige leerlingen en losse activiteiten. ACTIE  
Meestal rond de herfstvakantie wordt de brief voor de jaarlijkse vrijwillige 
ouderbijdrage geïnd. Wouter gaat hiermee aan de slag. ACTIE Debby vult aan dat ze 
het belangrijk vindt degene die niet betalen na te bellen. Zonder enige betaaldruk 
maar om toch hierover even contact te hebben.  

 
 
6. Mededelingen vanuit de werkgroepen 
 

 Evaluatie en planning schoolfotograaf: Er zijn positieve reactie op de schoolfotograaf. 
Veel ouders hebben de schoolfoto’s besteld. Door corona was de planning alleen niet 
handig en kreeg school in de zomervakantie hier nog mails over. Dit zal iets eerder in 
het jaar gepland gaan worden.  

 Bezetting werkgroepen OR leden/ leerkrachten. Door het vertrek van OR leden zijn er 
lege plekken ontstaan. Er is een nieuwe verdeling gemaakt. Marieke maakt een 
overzicht, mailt dit naar Debby die er leerkrachten aan koppelt en dan is het schema 
weer up to date. ACTIE 

 Schoolreisje. Debby vertelt dat ze gewend is dat de leerkrachten zelf goed kunnen 
inschatten wat leuk is en ze willen doen met de klas. Die pakken dit op met haar en 
zij regelt dit vervolgens. Wanneer ze hier hulp bij nodig heeft seint ze ons in. ACTIE 

 Sinterklaas. Er zal dit jaar vanwege Corona geen intocht bij school plaats vinden. Wel 
zal er op een ludieke wijze Sinterklaas gevierd worden in de school. In de nieuwsbrief 
van november volgt hier mee informatie over. Cadeautjes zijn geregeld. In de 
werkgroep wordt nog besproken of er en eigen Sinterklaas geregeld wordt of deze 
ingehuurd kan worden. Wouter heeft contacten bij de stichting Hengelo Sint 
Nicolaasstad. Hij informeert of zij vrijdagmiddag 4 december op school kunnen 
komen. ACTIE 

 Kerst. Gezien corona moeten we gaan kijken wat er dit jaar mogelijk is. De insteek 
blijft dat het een kinderfeest moet zijn, maar wel met gezelligheid voor de ouders. 
Voor de binding met school. We gaan al wel een plan maken voor de opzet, zodat als 
we iets kunnen en mogen organiseren we gelijk aan de slag kunnen.  

 Maandsluiting: er wordt geopperd elke maand een afsluiting te houden voor de 
kinderen. Debby heeft hier al ideeën voor en dit loopt dus al. Dit valt ook binnen haar 
ideeën om meer op het creatieve vlak te doen op en met school.  

 Muziek op school met een muziekdocent. Via Oyfo, Popscool? We stemmen er als 
OR leden mee in dat we hier een bijdrage aan kunnen leveren. Debby vindt het 
belangrijk dat dit een structurele vorm krijgt en er gedegen iets met muziek gedaan 
wordt. Vandaar de keuze Oyfo of Popscool hiervoor te benaderen. ACTIE 

 De insteek gaat worden dat de OR leden/ werkgroep die op dat moment hulp kan 
gebruiken op dat moment via de school app vraagt om ouders die kunnen helpen. Er 
zal voor hulpouders geen brief meer uitgaan aan het begin van het schooljaar. ACTIE 
 

7. Concept huishoudelijk reglement OR Titus Brandsma 
 
Er zijn geen op/ aanmerking op het reglement dus deze kan vastgesteld worden.  



 
8. Data OR vergaderingen schooljaar 2020 – 2021 
 
De MR heeft 3 data gepland waarop ze bij elkaar komen. 17 november, 4 januari en 16 
maart. De overige data voor dit schooljaar zullen in overeenstemming met de nieuwe (nog te 
kiezen) MR leden gepland worden. Zodra dit bekend is geeft Bas dit door aan Marieke. Met 
de OR vergaderen we vaak een week na de MR. Komende data zijn dan ook: 24 november, 
12 januari en 23 maart.  
 

9. Rondvraag 
 
Er is niets voor de rondvraag. 
 
10. Sluiting 
 
Debbie dankt alle aanwezigen.  
 
 
De volgende vergadering is op dinsdag 24 november 20:00uur op school.  
 
 
 
Actiepunten 
Datum 
vergadering 

Onderwerp/actie Wie Gereed 

    
06-10-2020 Helpen bij telling MR verkiezing Wouter 2- 11-2020 
06-10-2020 Brief ouderbijdrage Wouter  
06-10-2020 Manier van geld innen 

ouderbijdrage/ activiteiten 
Wouter  

06-10-2020 Sinterklaas op school Wouter  
06-10-2020 Hal ouders Debbie  
06-10-2020 Schema werkgroepen Marieke- Debby  
06-10-2020 Muziekdocent/ school Debby  
    

    
    
    

 
 
 
Lopende zaken 
Datum 
vergadering 

Onderwerp/actie Werkgroep / Wie 

   
06-10-2020 Schoolreisje Debby schakelt evt hulp in 
06-10-2020 Tent Wouter heeft connecties 
06-10-2020 Hulpouders vragen op het 

moment dat je ze nodig hebt 
allemaal  

   
   
25-02-2020 Plan extra financiële middelen   allemaal over nadenken 

 


