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Verslag van de vergadering van de Oudervereniging van de Paulusschool 

d.d. 18 juni 2018 20.00-22.00 uur  

 

1. Opening en mededelingen 

Chee-Fan opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

De klassenouders betrokken bij de werkgroep ‘Slotfeest 5 juli’ koppelen terug over de 
voorbereiding en het idee vanuit de vertegenwoordigers van de leerkrachten om dit jaar voor 
een andere invulling te kiezen. Voorstel is de afsluiting tijdens schooltijd te laten plaatsvinden 
op de laatste schooldag van het jaar op vrijdag 13 juli. De afsluiting bestaat dan uit een 
terugblik op het schooljaar in de klas met leerlingen en ouders/ verzorgers (b.v. aan de hand 
van een jaarslinger die de kinderen gemaakt hebben). Rond het middaguur is er dan een 
versnapering waarna het programma wordt afgesloten. 

De OV is positief over het idee en wil het nader verkennen maar ziet voor dit jaar een aantal 
(praktische) bezwaren. De datum van 5 juli is namelijk reeds gecommuniceerd en ouders/ 
verzorgers houden reeds rekening met deze donderdagmiddag. Ook heeft het de voorkeur 
de afsluiting op de hoofdlocatie te houden. Voorgesteld wordt daarom het slotfeest dit jaar 
zoals gepland op donderdag 5 juli te houden. De werkgroep zal dit verder afstemmen en 
voorbereiden met de leerkrachten.  

2. Conceptverslag 16 april 2018 

Er zijn geen opmerkingen over het conceptverslag, het wordt vastgesteld. 

3. Mededelingen MR 

Annemiek geeft aan dat de MR heeft kennis gemaakt met de nieuwe schoolleider, Menke. 

Er zijn, n.a.v. vragen van enkele ouders, goede afspraken gemaakt over de 
informatievoorziening m.b.t. de vrijwillige ouderbijdrage. Deze wordt als volgt besteed: 

17.000 euro: extra groepen 
9.000 euro: vrij te besteden Paulusschool 
10.000 euro: gym, rt en plusklas 
9.000 euro: slotfeest en commissies 
7500 euro: schoolreisje 
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2500  euro: schoolplein herinrichting  
 
Ook is gesproken over de formatie van volgend jaar. Er is een relatief groot aantal vacatures. 
Dit heeft hoofdzakelijk te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. 
 
De termijn van MR-lid Rick van Coevorden loopt af. Hij blijft aan totdat er een nieuw MR-lid 
is. Tot dusver is er 1 belangstellende. Als er meer belangstellenden zich melden, volgt er een 
verkiezing.  
 
De huisvesting van de Paulusschool blijft een aandachtspunt dat de MR regelmatig met de 
schoolleiding bespreekt. 

4. Mededelingen Paulusschool 

- Wisseling schooldirecteur (Monique/ Menke) 

Menke, de nieuwe schoolleider, stelt zich voor. Ze is sinds kort gestart en heeft kennis 
gemaakt met het team, de kinderen en ouders. De eerste indruk is positief en ze heeft er zin 
in om aan de slag te gaan. 

- Vernieuwing schoolplein 

De oorspronkelijke start van de vernieuwing van het schoolplein is niet gehaald. Inmiddels 
zijn de werkzaamheden gestart, vanaf 25 juni wordt gewerkt aan het amfitheater. In 
augustus en september zal de beplanting plaatsvinden. Voor een deel zal het schoolplein in 
de laatste weken van het schooljaar ‘open’ liggen. 

- Kanjertraining 

In de PaulusPost zal aandacht worden besteed aan de Kanjertraining. Onlangs verschenen er 
berichten in de media dat de kanjertraining niet ‘anti-pest’ genoeg zou zijn. Menke geeft 
aan dat de kanjertraining niet fungeert als pestprotocol maar als preventiemiddel t.b.v. het 
sociale klimaat op school. Voor ‘anti-pesten’ blijft aanvullend beleid nodig. Er zal een 
nascholingsdag kanjertraining plaatsvinden voor leerkrachten. ‘Anti-pesten’ ende 
Kanjertraining blijven beiden speerpunten in het jaarplan. 

- Schooljaar 2017/2018 

Een korte terugblik op het afgelopen schooljaar en doorkijkje naar komend jaar: 

- Jeelo is geïmplementeerd (dit jaar waren er 3 projecten, het worden er komend jaar 
5). 

- Veel aandacht voor gedrag en kanjertraining. 
- Beebot geintroduceerd in groep 3. 
- Nieuwe lesmethoden zoals Staal. 
- Aanscherpingen m.b.t. rekenen en hoogbegaafdheid. 
- Drama en beeldend, nieuwe programma’s en nieuwe coöperatieve werkvormen. 
- Van vakantie tot vakantie communiceren over wat er komen gaat.  
- Spreekuren (Hoe kan het zinvoller, met name rond rapporten?) 
- Nieuwe schooltijden, net zoals Regenboog en OBS. 
- Nieuwe TSO (Mini-Stek). 
- In het nieuwe schooljaar zal er een project China zijn. 
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Zowel leerkrachten en kinderen, als ouders, zijn positief over de ervaringen met Jeelo. De MR 
heeft aangegeven graag de ‘leeropbrengsten’ ervan te willen zien. Niet alleen cognitieve 
maar ook onderzoeksvaardigheden zijn van belang. 
 

- Formatie en klassenindeling 2017/ 2018 
 
Woensdag as. wordt gecommuniceerd over de formatie van komend schooljaar en wordt de 
klassenindeling bekend gemaakt. De OV vraagt aandacht voor zorgvuldige en gelijktijdige 
communicatie. De groepen 5A en 5B zullen, zoals aangegeven in de PaulusPost van april, 
gelijktijdig buiten schooltijd worden geïnformeerd over de klassenindeling van de groepen 6. 
 
In de formatie zijn vier vacatures in te vullen. Nog twee leerkrachten zullen vertrekken. 
Morgen is de sluitingsdatum voor deze vacatures.  
 
Vanuit de OV wordt opgemerkt dat het verloop groot lijkt. Menke geeft aan dat dit niet 
alleen geldt voor de Paulusschool maar ook voor andere KSU-scholen en basisscholen in z’n 
algemeenheid. Vandaar ook de acties en stakingen vanuit het basisonderwijs voor betere 
arbeidsvoorwaarden en verlaging van de werkdruk. In dit verlengde wordt opgemerkt dat 
MR-lid Marc van Rossum tevens lid is van de gemeenschappelijke MR van de KSU. 

5. Stavaza commissies 

- Terugblik Koningsspelen en A4D 

De Koningsspelen zijn goed verlopen, de kinderen hebben genoten. Er waren veel 
hulpouders en stagiaires. Lastig was dat niet van alle voorzieningen van de voetbalvereniging 
gebruik kon worden gemaakt. Dit is een aandachtspunt voor volgend jaar. Het heeft de 
voorkeur van de OV dat de Koningsspelen op de landelijke dag worden georganiseerd. Voor 
volgend jaar is dat, i.v.m. de vroege meivakantie en Pasen, 12 april. 

Er waren dit jaar 183 aanmeldingen voor de jaarlijkse A4D in De Bilt. Het weer was goed en 
er was veel hulp van ouders om mee te lopen of om de catering te verzorgen. Vanuit de AH 
hebben de kinderen een waterflesje en ontbijtkoek ontvangen. 

- Vooruitblik Slotfeest en Lustrumweek (incl. schoolreisje) 

Het Slotfeest is reeds aan de orde geweest aan het begin van de vergadering. 

De Lustrumweek vindt plaats van 10 tot en met 14 september. Op maandag vindt het 
schoolreisje plaats. De groepen 1 tot en met 3 gaan naar Oud-Valkeveen, de groepen 4 tot 
en met 8 naar de Efteling. De hele school gaat dus op dezelfde dag op schoolreis, dit is een 
flinke logistieke operatie. De kosten passen allemaal net in het budget. De AH zal worden 
benaderd voor enkele versnaperingen. Op 28 juni, wanneer de kinderen zullen wennen in 
hun nieuwe groep, zal de bestemming aan de kinderen bekend worden gemaakt. Het idee is 
dat de kinderen uit de groepen 7 en 8 vrij kunnen rond lopen in de Efteling en dat kinderen 
in de andere groepen onder begeleiding van ouders het park zullen verkennen. Er zullen 
bandjes komen met namen en de kinderen zullen de Paulusshirts dragen. Ouders kunnen 
zich opgeven als begeleider van het schoolreisje, bij teveel animo zal er worden geloot. 

De andere dagen van de Lustrumweek zullen worden ingevuld door het Fort van de 
Verbeelding. Voor deze dagen zal er eveneens een groot beroep worden gedaan op alle 
ouders en leerkrachten. Op vrijdagmiddag zal er een afsluitend optreden van alle leerlingen 
en borrel zijn in het Willem de Zwijger-plantsoen. Ook het Paulusorkest zal ‘acte de 
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presence’ geven. Via SocialSchools zal worden gecommuniceerd over de voorbereiding op de 
Lustrumweek. 

6. Planning OV 2018-2019 

De planning van de OV-vergaderingen voor komend schooljaar is als volgt: 

24 sept. (OV), 29 okt. (ALV), 10 dec. (Groepslaag),  4 febr. (OV), 15 apr. (Groepslaag), 17 juni 
(OV) 

7. Rondvraag en sluiting 

- Mail Chee-Fan d.d. 17 mei 

De Paulusschool en de OV organiseren in het schooljaar veel activiteiten waarvoor hulp van 
ouders/ verzorgers benodigd is. In de ene klas zijn er genoeg ouders/ verzorgers die willen en 
kunnen helpen, in de andere klas verloopt dit moeizamer. Er wordt gesproken over manieren 
om de ouderparticipatie te verhogen. Middelen zijn: 

- Tijdige communicatie over activiteiten 
- Benaderen van oud-leerlingen 
- Klassen verantwoordelijk maken voor specifieke klussen (nu te vrijblijvend) 
- Tijdens ouderavond aan het begin van het jaar ouders laten intekenen 

- Bedankborrel 28 juni as. 

De bedankborrel voor de OV-ouders vindt donderdag 28 juni plaats in het Gastmaal Café. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


