
Notulen Ouderraad vergadering Prins Maurits, 20 februari 2022 

(online) 

Aanwezig: Debby, Priscilla, Hanan, Sabine, Ayla en Britt 

Afwezig: - 

Notulist: Britt  

 

Agenda: 

1. Opening 

2. Voorstelrondje 

3. E-mailadres Ouderraad 

4. Tabje Ouderraad op de website van de school  

5. Bekendmaking Ouderraad aan school 

6. Bericht aan de ouders inzake de Ouderraad 

7. Het organiseren van de ouderbijeenkomst 

8. Extra punten; Reglementen, notulen vorige vergadering en datum volgende vergadering 

9. Rondvraag  

 

1. Opening 

Sabine opent de vergadering om 19.30uur en heet alle aanwezigen welkom. 

 

2. Voorstelrondje 

Door de afwezigheid van Debby vorige vergadering, heeft zij zich voorgesteld aan de groep.  

 

3. Emailadres Ouderraad  

Het emailadres en wachtwoord wordt per mail naar de desbetreffende personen gemaild.  

Ouders/verzorgers kunnen van dit mailadres gebruik maken voor vragen en/of opmerkingen.  

 

4. Tabje Ouderraad op de website van de school 

Ayla en Hanan geven aan dat Tineke dit tabje heeft laten toevoegen aan de website.  

 

5. Bekendmaking Ouderraad aan school 

Sabine geeft aan dat onderzoek heeft aangetoond dat een bericht in de memo over de ouderraad 

waarschijnlijk niet veel oplevert omdat te weinig mensen de memo lezen. Ze stelt daarbij voor om dit 

bericht alleen via Social Schools te verspreiden om zoveel mogelijk ouders/verzorgers proberen te 

bereiken.  

Debby biedt aan om hiervoor een opzet te maken. Deze zal zij doorsturen naar alle leden ter 

goedkeuring. Als deze goedgekeurd is, zal Hanan dit door sturen naar Tineke.  

Alle leden zijn het er mee eens om een gezamenlijke foto te maken van de Ouderraad zodat alle 

ouders/verzorgers weten welke gezichten er bij de namen horen.  

De foto zal gemaakt worden op dinsdag 22 februari om 8.30uur in de school.  

 

6. Bericht aan de ouders inzake de Ouderraad 

Dit bericht word alleen verstuurd aan alle ouders/verzorgers. Ayla geeft aan dat dit bericht wat 



uitgebreider zal moeten zijn. Wat is de ouderraad, hoe is de ouderraad bereikbaar en dat wij zullen 

fungeren als klankbord voor de ouders/verzorgers.  

 

7. Het organiseren van de ouderbijeenkomst 

Ayla geeft aan om een online ouderbijeenkomst te organiseren na de vakantie. Uit haar ervaring 

blijkt dat een online bijeenkomst beter bezocht wordt dan er een op school te organiseren.  

Priscilla vertelt haar ervaringen over de voorgaande jaren. Hierbij hebben ze verschillende 

activiteiten bedacht zoals een bingo en ook dat trok niet erg veel ouders/verzorgers om hierbij 

aanwezig te zijn.  

We zijn het er met z’n alle over eens dat we het groter moeten aanpakken en moeten blijven 

herhalen. 

Debby stelt voor om een flyer te maken met eventueel een ballon om het feestelijk aan te pakken. 

Over de flyer zullen we nog brainstormen.  

Ayla stelt voor om in deze bijeenkomst niet teveel onderwerpen naar voren te halen maar om vooral 

te richten op wat de Ouderraad inhoud. Omdat de bijeenkomst online zal plaatsvinden, kunnen 

ouders/verzorgers ook inspringen bij de gesprekken.  

De flyer kan worden uitgedeeld aan de ouders/verzorgers op school en via Social Schools zal er 2 

weken lang een bericht uit moeten gaan om ouders/verzorgers te trekken. Herhalen loont in de 

meeste gevallen.  

Sabine vraagt Ayla om samen een opstel te maken voor de uitnodiging. Ayla vraagt aan alle leden 

wat zij belangrijk vinden om in de uitnodiging te formuleren behalve tijd en datum.  

Britt reageert en zegt dat zij het belangrijk vind dat ouders weten wat er zal worden besproken zodat 

ze weten waar ze eigenlijk precies aan deelnemen. Ook stelt Britt voor om bijvoorbeeld een 

feestelijke vlaai te verloten aan een van de deelgenomen ouders/verzorgers. De leden vinden het 

een leuk idee. Er zal nog moeten worden bekeken hoe dit het beste kan worden aangepakt.  

Ayla geeft aan dat Tineke buiten de Ouderraad staat en dat het handig is als Hanan de contact 

gegevens van de ICT-er van school op vraagt bij Tineke. 

Sabine vraagt wie de presentie maakt voor deze bijeenkomst. Dit zal worden opgepakt in de 

volgende vergadering van de Ouderraad.  

 

8. Extra punten; Reglementen, notulen vorige vergadering en datum volgende vergadering 

Sabine vraagt alle leden het reglement nog eens goed door te nemen. Hanan en Sabine zullen het 

reglement ondertekenen namens de Ouderraad.  

Sabine geeft aan dat zaken samen besproken moeten worden en mensen niet zelfstandig zaken 

mogen bespreken of beslissingen mogen maken. Wij hebben uiteindelijk geen beslisrecht.  

Doordat wij niet alleen handelen, moeten ouders gebruikmaken van het emailadres zodat alle leden 

zullen zien wat er gaande is en dit besproken kan worden.  

Alle leden zijn akkoord op de notulen van de vorige vergadering. Deze is nu definitief. Zodra Hanan 

de contact gegevens van de ICT-er heeft, kan zij zorgen dat de notulen online op de website zal 

komen.  

Sabine stelt voor om een nieuwe datum te prikken voor de volgende vergadering. Dit zal 

waarschijnlijk plaatsvinden op 14 maart of 21 maart om 19.30uur op school. Sabine neemt contact 

op met Tineke om de datum te bespreken. Bij akkoord van Tineke, word er een definitieve datum 

vastgesteld. Voor in de toekomst is het misschien makkelijker om nog een datum te plannen voor 

een vergadering verderop zodat het voor iedereen makkelijker en passender is in de agenda.  

 



9. Rondvraag 

Ayla geeft aan dat er 15 maart een vergadering is van de Medezeggenschapsraad. Mochten er 

punten zijn wat zij kan meenemen, kunnen deze aan haar door gecommuniceerd worden.  

 

 

Actielijst 

Debby: Maakt een opzet voor de bekendmaking van de ouderraad voor Social Schools 

Hanan: Vraagt Tineke de contactgegevens van de ICT-er. 

 Stuurt de goedgekeurde opzet voor de bekendmaking door naar de ICT-er. 

 Tekent samen met Sabine het reglement.  

 Stuurt de voorgaande notulen door naar de ICT-er zodat deze online gezet kan worden.  

Sabine: Gaat samen met Ayla de uitnodiging/flyer verzorgen.  

 Vraagt Tineke welke datum de volgende vergadering zou kunnen plaatsvinden.  

 Tekent samen met Hanan het reglement.  

Ayla:  Gaat samen met Sabine de uitnodiging/flyer verzorgen.  

 

 

 

  

 

 

 


