
Notulen Ouderraad vergadering Prins Maurits, 23 januari 2023 

Aanwezig:  Ayla, Britt, Debby, Hanan, Pricilla & Sabine 

Notulist: Hanan  

Agenda:  
1. Opening 

2. Terugblik Nieuwjaarsdiner   

3. Volgende events 

4. Belangrijke mededelingen  

5. Rondvraag 

6. Afsluiten 

 

1. Opening 

Sabine opent de vergadering om 20:04 uur en heet alle aanwezigen welkom.  

2. Terugblik Nieuwjaarsdiner  

Helaas heeft het kerstdiner niet plaatsgevonden vanwege sluiting van de school. Dit hebben 

zowel de leerkrachten als kinderen als zeer jammer ervaren. Ook wij als ouderraad hebben het 

Kerstdiner niet kunnen uitvoeren zoals gepland. Erg jammer want dit jaar hadden wij het 

graag anders willen aanpakken als voorgaande jaren. Dit vooral in het kader van de 

bezuinigingen vanuit veel instanties en de prijsstijgingen van de boodschappen. Het is als 

ouder niet altijd mogelijk iets te kunnen meegeven aan je kind op een georganiseerd diner op 

school. Wij hadden daarom een plan opgesteld om een catering verschillende soorten hapjes 

te laten maken. Dit was ook uitgedacht en in volle gang. Helaas had school de memo  

verstuurd waarin vermeldt stond dat het eten door ouders werd verzorgd. Wij hebben daarom 

dit plan volledig moeten annuleren.   

Vanwege het afgelastte kerstdiner, hebben de leerkrachten besloten om een Nieuwsjaardiner 

te organiseren. Dit was fantastische zowel om te zien als te ervaren voor de kinderen, ouders 

als leerkrachten. Als ouderraad waren wij natuurlijk aanwezig op deze mooie avond. Wij 

hebben de lokalen mogen bezichtigen met alle lekkere etenswaren die speciaal voor deze 

avond zijn bereidt. Het zag er in alle lokalen gezellig en liefdevol uit. Er was zoveel lekkers 

dat we hebben kunnen delen met de ouders die gezellig, onder het genot van een drankje, aan 

het kletsen waren in de aula. Alle lekkernijen en hartige hapjes waren heerlijk voor de 

kinderen, leerkrachten en ouders, alleen dit was in overvloed. Aan het eind is het dan erg 

zonde als dit wordt weggegooid. Dit kan in ons ogen anders. We willen het daarom graag 

anders doen volgend jaar.  

Naast alle lekkers was er een mooie kerstvrouw. De kerstvrouw is alle klaslokalen langs 

geweest met nog wat lekkers. De kinderen hebben hier erg om kunnen lachen. We hebben 

haar alvast uitgenodigd voor volgend jaar. Wie weet neemt ze ons uitnodiging aan.  

Voor de kinderen en ouders zat het er na één uur op. Wij hebben vooral vanuit 

ouders/verzorgers meegekregen dat het te kort was. Wij als ouderraad kunnen dit beamen 

omdat wij aanwezig waren en er in sommige klassen nog gegeten werd. Mede door de 

gezellige sfeer is het uur voorbij gevlogen. Wij hebben verschillende ouders gevraagd wat 

wenselijk zou zijn voor een volgende keer. Hierbij kunnen wij zeggen dat de meeste 

antwoorden uitkwamen op anderhalf uur. Dit had in de bovenbouw zeker uitgemaakt. De 

onderbouw zijn wat jonger en waren na 1 uur wel klaar.  

 

  



Ook bij de leerkrachten hebben wij nog even een korte update gedaan deze avond. Allemaal 

hadden ze een glimlach van oor tot oor. Ze hadden de sfeer en gezelligheid net zo erg gemist 

als de leerlingen en ouders zelf. Het heeft 2 jaar op zich moeten laten wachten, vanwege 

corona,  maar wat hebben we er met zijn allen van kunnen genieten.  

Van te voren is helaas niet duidelijk gecommuniceerd welke ingang feestklaar gemaakt zou 

worden voor deze avond. Hierdoor is er door een aantal leerlingen de verkeerde ingang 

gebruikt. Zij hebben het feestelijke ontvangst gemist. Erg jammer dat dit is gebeurd. Wij 

zullen in het vervolg hier duidelijker over communiceren. Indien het mogelijk is om de 

hoofdingang te gebruiken, zullen wij dit doen. Dit zal eerst bekeken moeten worden met 

betrekking tot overlast van de omwonende.  

 

3. Volgende events 

Het volgende event “Carnaval” staat alweer voor de deur. Wij hebben het draaiboek, welke 

jaarlijks gebruikt wordt gebruikt door de eventmanagers, opgevraagd. Wij hebben dit 

doorgenomen en bepaalde punten overwogen. Aan de hand hiervan zal bekeken worden of en 

hoe we hier een aanvulling aan kunnen geven. Voor zover bekend bij ons zijn de volgende 

data en activiteiten als leuk om te weten.  

Wij als ouderraad zullen op 10 februari as de school versieren. Wij zullen de versieringen op 

school klaar maken zodat deze maandag 13 februari meteen bewonderd kan worden door de 

kinderen. Dit brengt iedereen gelijk in de feestweek sfeer.  

Dinsdag 14 februari mogen alle kinderen in pyjama naar school. Heb je een leuke onesie is 

dat natuurlijk ook goed. Heb je liever je eigen kleren aan die dag, dan is het natuurlijk ook 

goed.  

Woensdag 15 februari is het gekke haren dag op school. Verzint uw kind nu het meest 

originele kapsel dan wint hij- of zij de prijs.  Wij zullen een prijs samenstellen en de persoon 

met het mooiste haar/kapsel zal de prijs in ontvangst nemen.  

Op vrijdag 17 februari zorgen wij voor het 10 uurtje op school. U hoeft u kind daarom geen 

eten en drinken mee te geven voor de 10 uur pauze. Wij zorgen voor voldoende variatie in 

groente en-of fruit voor die dag.  

Ook mag uw kind op deze dag verkleed naar school. Wij kijken erg uit naar de prachtige 

creaties om te zien die dag. Wil uw kind liever in zijn eigen kleding naar school is dat 

natuurlijk ook goed.  

 

4. Belangrijke mededelingen 

Continurooster 

Het continurooster is een terugkerend onderwerp voor ouders. Voor de kerstvakantie heeft er 

een stemming plaatsgevonden op school. Na de stemming zou de MR dit verder oppakken.   

Dit is besproken binnen de MR. Er zijn momenteel nog te veel belangrijke zaken onduidelijk 

om een uitspraak te kunnen doen vanuit de MR. Het betreft hier onder andere zaken zoals het 

kostenplaatje vanuit KION. De vraag of er voldoende ruimte is om nog meer kinderen op te 

vangen. Het verplicht af te nemen aantal uur, op een dag, per kind bij de Kion. enzv.   

Er is te veel onduidelijk vanwege de beperkte informatie die nu beschikbaar is. Vanuit de MR 

hebben wij begrepen dat er aan gewerkt wordt. Zodra hier meer duidelijkheid is zal dit 

worden gedeeld met ouders-verzorgers.  

 

Notulen vorige vergadering 
Notulen is door alle leden goed gekeurd.  

5 . Rondvraag: geen vragen 

Volgende vergadering is vastgezet op 6 februari om 20.00uur.  

6. Afsluiting:  De vergadering is gesloten om 21:15 uur. 


