
 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering Oudervereniging Paulusschool 

    3 november 2014 

 

Aanwezig: Matthijs de Widt, Pien de Jonge, Feike van der Werf, Annemiek Kadijk, Tanja 

Zomerman, Margreet Vonk (Team), Anneloes Medendorp, Stella de Heij, Annette Lindeman, 

Jacqueline Klaarenbeek, Leonard van Nispen, Daniëlle Verhoeff, Anneloes Vellener, Simone 

van der Burgh, Marjan Jeucken-Stoter, Mieke Reuser, José Verzuu, Marlijn Mul-van Koppen, 

Annelies van der Ree, Flip Roose, Monique Gelissen, Charlotte Plantenga, Edith Duyvestijn, 

Vanessa Vastrik, Silke Ruediger. Ralph Borghart woont een klein deel van de vergadering bij. 

1. Opening 

Matthijs opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom. 

 

2. Notulen ALV 4 november 2013 

De notulen worden aangenomen zonder aanvullingen en wijzigingen. De notulen 

zullen op de website worden geplaatst (AP Tanja). 

 

3. Mededelingen van het bestuur 

Na afloop van de ALV zal er een borrel zijn in verband met de komende 

bestuurswisseling. 

 

4. Jaarverslag OV 

Het ALV verslag wordt aangenomen en zal op de website worden geplaatst (AP 

Tanja).  

 

5. Balans en exploitatierekening OV 2013-2014 en begroting OV 2014-2015 

Pien licht de afrekening en begroting OV toe. De OV krijgt 9000 euro van de SVP, dit 

bedrag blijft gelijk en is toereikend voor de OV, ook als er meer leerlingen zijn. Onder 

punt 1.18 onvoorzien vallen onder meer de kosten van de bijdrage van de OV (op 

verzoek van school) aan het opknappen van het kleuterplein en de OV borrel. Op de 

begroting is het bedrag onvoorzien verhoogd, aangezien er nog kosten voortkomen 

uit het opheffen van de stichting TSO. De kascommissie heeft de jaarrekening 

gecontroleerd en in orde bevonden. Matthijs deelt mee dat de kascommissie in haar 

huidige samenstelling zal aanblijven. 



6. Balans en exploitatierekening TSO 2013-2014 

Pien bespreekt de afrekening TSO. De kascommissie heeft de jaarrekening 

gecontroleerd en in orde bevonden. Het overgebleven geld van de TSO wordt, zoals 

beslist in de OV Vergadering van 14 april 2014, komend jaar besteed aan de 

schoolreisjes van de groepen 3 t/m 7; ouders hoeven hiervoor dan geen bijdrage te 

betalen. Voorstel van de kascommissie is om ook te kijken naar duurzaamheid 

(speeltoestellen bijv). Er moet nog beslist worden of de TSO komend jaar een 

agendapunt op de OV-agenda zal blijven, nu de TSO is uitbesteed aan LOS. Er blijven 

immers vragen van ouders. Eventueel coordinator van LOS uitnodigen bij de OV 

vergadering, of het LOS moet bijv. zelf een spreekuur houden, nog ter invulling.  

 

7. Aftreden oude bestuursleden en verkiezen nieuwe bestuursleden. De ALV wordt 

verzocht de nieuwe bestuursleden formeel te kiezen 

De volgende nieuwe bestuursleden worden benoemd; 

Functie Naam 

Groepslaagvertegenwoordiger 1/2 Annette Lindeman 

Groepslaagvertegenwoordiger 3 Hermine Schure 

Groepslaagvertegenwoordiger 4 Stella de Heij 

Groepslaagvertegenwoordiger 5 Marlijn Mul-van Koppen 

Groepslaagvertegenwoordiger 6 Anneloes Medendorp 

Groepslaagvertegenwoordiger 7 Monique Gelissen 

Groepslaagvertegenwoordiger 8 Vanessa Bartlett 

Voorzitter Annemiek Kadijk 

Penningmeester Feike van der Werf 

Secretaris Tanja Zomerman 

 
Pien en Matthijs ontvangen veel lof en cadeaus voor hun jarenlange inzet voor de OV, 

zowel vanuit de OV als uit het team. 

 

8. W.v.t.t.k. 

 Sinterklaascommissie: hoe vaak wordt de schoen gezet? 1x is voldoende, dus 

dan ook in de bovenbouw 1x een traktatie. Pepernoten zijn dan prima. Idee is 

1 zwarte Piet en 1 gouden Piet, voorstel: volg ook het Sinterklaasjournaal.  

 De Kerstcommissie is nog niet begonnen, Feike stuurt nog de namen rond van 

diegenen die in de commissie zitten. Voorstel is om de Glühwein weer gratis 

te doen, bonnenverkoop is 2 jaar geleden ingesteld in verband met behoud 

17e leerkracht. (AP Feike) 

 Gym: Op de Wevelaan wordt gym niet gegeven door een vakdocent, 

aangezien de gymzaal gedeeld wordt met 5 scholen en alle uurtjes 

versnipperd zijn over de dagen. Ralph probeert volgend jaar alle gymuren op 

1 ochtend te krijgen. 



 YouConnect: hoe kun je hier veranderingen in door geven, adreslijsten zijn via 

de Digiduif niet compleet. Ralph: gegevens worden ingelezen via 

administratief systeem. Digiduif maakt wekelijks een update hieruit, als er 

basisgegevens niet kloppen, dienen ouders dat door te geven aan school, een 

emailadres kan wel zelf door ouders gewijzigd worden. Ouders kunnen ook de 

keuze maken dat hun gegevens niet voor anderen zichtbaar zijn. 

 Verkeer: Leonard geeft aan dat de 3 basisscholen in de wijk op dit gebied 

meer willen samenwerken. De fietscontrole moet nog plaatsvinden in 

november, groepen 7 en 8. Verzoek is om ook de groepen 5 en 6 hierbij te 

betrekken, aangezien zij op de fiets naar De Wevelaan gaan. Aandachtspunten 

zijn ook: dode-hoek-spiegel en jasbeschermers in verband met voeten tussen 

de spaken. Er moet gekeken worden of gebruikmaken van de pakketten van 

de ANWB financieel haalbaar is. Verder ontstaat er ’s ochtends vaak een 

opstopping bij de hoofdingang door de sluiswerking van het hek aldaar. Op 

donderdag staat er ook nog een container bij. Is het mogelijk om daar ‘s 

ochtends een hek open te maken, zodat mensen sneller kunnen 

doorstromen? En de zij-ingang is om 3 uur niet altijd open, zodat hier ook een 

opstopping ontstaat. Ralph neemt deze laatste 2 punten mee.  

 Hygiene wc’s: er is nog vaak geen zeep. Margreet zoekt dit punt uit. (AP 

Margreet) 

 Frequentie digiduif: verzoek aan team om niet te veel digiduiven te versturen. 

 

9. Sluiting 

Annemiek sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn of haar komst. 

 

OV Kalender: 

8 december 2014 (groepslaag) 

9 februari 2015 (allen) 

13 april 2015 (groepslaag) 

15 juni 2015 (allen) 


