
 
 
Notulen Oudervereniging Paulusschool 11 februari 2013 
 
Aanwezig: Matthijs de Widt (voorzitter OV), Pien de Jonge (penningmeester), 
Margreet Vonk (team) 
Afwezig: Feike van der Werf (secretaris OV) en Lyke Apontoweil  
 
Anne Wiertsema Marlijn Mul-van koppen Marianne Cuypers 
Brechtje Arts-de Vries (i.p.v.Tanja Zomerman) Isabel van Zenderen  
Diana Kelder Anita Stokhorst Leonard van Nispen 
Johan Kooistra (MR) 

   
1. Opening 
Matthijs heet iedereen van harte welkom. Woord is meteen aan Isabel van Zenderen, 
die aanwezig is om vergadering te informeren over voortgang organisatie thema-
avond. Deze organiseert ze met een ouder van de Regenboog en een ouder van de 
OBS. Emmeliek Boost van de Opvoeddesk zal thema ‘ruzies onderling’ behandelen. 
In principe (even afh van locatie) is de datum 20 maart a.s.. Kosten 500 euro per 
school. Er is een flyer gemaakt en er wordt ook via klassenouders ruchtbaarheid aan 
gegeven. Om een idee te krijgen van hoeveel mensen er komen, zal er dmv strookje 
of reactie per email gevraagd worden je aan te melden. 
 
2. Notulen d.d. 10 december 2012 
De notulen worden goedgekeurd. 
. 
 
3. MR 
Johan licht namens de MR de pas verzonden Digiduif toe met daarin de actie-punten 
van de MR voor dit schooljaar. Verder meldt hij nog dat: 
 De begroting (voor kosten, dus niet bezetting), die Ralph samen met hem heeft 

ingediend bij de KSU, zonder commentaar en aanpassingen is goedgekeurd. 
 Alle ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen, worden gebeld door hem 

of door Wouter vd Berg. Dit betreft dus zowel de ouders die nooit hebben betaald 
als de ouders die voorheen wel betaalden, maar die sinds de verhoging niet meer 
betalen. 

 Het gevraagde bedrag door de OV (conform ingediende begroting) betaald gaat 
worden door de Stichting Vrienden van de Paulus, maar dat nog niet zeker is dat 
dit voor het eind van het schooljaar al in zijn geheel zal zijn voldaan. 

 
Vraag vd vergadering, die eerder gesteld was aan de MR, of er ook betere 
voorlichting kan komen voor ouders van kinderen die met RT te maken krijgen, wordt 



door Margreet beantwoord. Het is veel moeilijker om voor RT algemene informatie te 
geven dan voor Plusklas. Want in het geval van de Plusklas is het aangeboden 
programma algemeen, terwijl er bij RT altijd sprake is van individuele 
behandelplannen. Normale gang van zaken is dat kinderen die voor RT in 
aanmerking komen, een briefje mee krijgen voor thuis en ook als ze niet langer meer 
hoeven deel te nemen aan RT. Vergadering pleit ervoor om een keer in PP stukje 
algemene info te plaatsen over RT-gang van zaken. 
 
Tot slot roept Johan op om kenbaar te maken dat er twee plaatsen vacant komen in 
de MR. Ouders die deze plaats(en) in willen nemen, kunnen zich opgeven tot 27 
maart. Na de Meivakantie vinden er verkiezingen plaats. 
 
4. Verkeersperikelen 
Leonard vertelt als verkeersouder dat het ANWB streetwise programma kostbaar is 
(zo’n 800 euro) en bovendien al dit gehele schooljaar volgeboekt is. Zijn contact met 
Veilig Verkeer Nederland biedt een beter perspectief. Minder kostbaar en 
beschikbaarheid, nog voor de zomervakantie, van allerlei leuke en leerzame 
activiteiten als dode hoek- en remtest, schoolpleinpakket, fietsverlichtingcontrole etc. 
Voorstel is om dit eventueel in de week na de Lustrumweek verder uit te werken in 
de vorm van projectweek ofzo. Leonard gaat in PP tzt een wat concretere 
beschrijving geven en dan ouders oproepen om een verkeersteam te formeren en dit 
verder te gaan organiseren. 
 
Vanuit de gemeente zijn er opeens geen middelen meer beschikbaar voor scholen 
voor het verwerven van het Label Verkeersveilig. Leonard hoopt hier nog meer over 
te horen. 
 
5. OV-activiteiten 2012-2013 

 Schoolvoetbal: Is bijna bekend; worden ouders binnenkort over geinformeerd. 
 A4d: Data zijn nog niet bekend; wel dat organisatie in handen is van Paul  

Bruijs en dat we weer meelopen in de Bilt/Bilthoven.  
 Anita vertelt vanuit de Paasontbijtcommissie dat er is besloten om het dit jaar 

eens anders te doen. Opzet dat kinderen voor elkaar een ontbijt maken vanuit 
gedachte dat het leuk/zinnig is om voor elkaar iets te doen. Bovendien was ‘t ook 
een wens vanuit het team, omdat er vanwege vele groepen veel werd ingekocht 
en daarmee ook verspild. Praktisch: elk kind maakt wensenlijstje en een ander 
kind neemt dit mee en bereidt op die manier een ontbijt voor een klasgenootje. 
De klasse-ouder maakt op dezelfde manier een ontbijtje voor de leerkracht. 

 
6. TSO financien 
Pien doet verslag van afscheid Cobi vandaag door de kinderen. De informatie-avond 
voor ouders over werkwijze van LoS was niet heel druk bezocht, maar wel 
informatief. LoS maakt goede indruk, heeft gesprekken gevoerd met bestaande 
vrijwilligers, maar ook met heel veel nieuwe mensen. Zolang er nog geen coordinator 
is, treedt Pien als zodanig op. De vrijwilligers worden aanstaande vrijdag gebriefd 
over werkwijze. De kinderen de dag na de Krokusvakantie. 
 



7. Mededelingen 
Team 
 De inspectie die heeft plaatsgevonden was heel erg positief. Wij krijgen dit als 

ouders nog te horen. 
 De studiedag was nuttig; aandacht voor ‘afstemming’ en werkvormen voor het 

onderwijzen van Engels. 
 
MR 
Zie MR 
 
OV 
Met Marlijn en Marianne heeft Matthijs gekeken naar schoolshirts en het er op te  
drukken logo. Er was een voorbeeldshirt beschikbaar (geel, zonder kraag). Idee is 
dat deze bij de klasse-ouder in bewaring wordt gegeven, zodat niemand ze hoeft aan  
te schaffen en de kinderen er ook niet uitgroeien. Er wordt gekeken naar sponsor-  
mogelijkheden en daar zal tzt een oproep cq aanbesteding voor verschijnen in PP. 
  
 
8. Rondvraag en sluiting 
 Anne: Over Lustrum is nog niet veel te melden. Hangt nog van wat dingen af. 

Komt wel binnenkort. Red.: Er staat wel al oproep op de site voor activiteit op 5 
juli! 

 Diana: Bracht namens klasse-ouder in dat ze zich verbaast over gebrek aan 
strooien door gemeente in Van Bemmelenlaan. Ook maakt ze compliment, 
namens zelfde ouder, (citaat) ‘voor het beleid van de school in geval van 
overlijden van in dit geval een oma. Op ieder niveau/voor iedere groep was daar 
materiaal en tijd voor beschikbaar en dat is door de kinderen en ouders zeer op 
prijs gesteld’. 

 Anita: Vraagt namens klasse-ouder of er beleid is over versturen van 
(commerciële) mails naar ouders in de klas via de klasse-ouder. Ja, dat is niet de 
bedoeling.  

 Leonard: Stelt voor om via PP andere ouders op te roepen hem te helpen bij het 
organiseren van activiteiten in verband met verkeersveiligheid. 

 Pien: Is vergadering voor alle klasse-ouders alleen aan het begin en eind van het 
jaar voldoende ? Was er niet ook tussentijds altijd zo’n vergadering ? Nee, het is 
goed zo, tenzij wij horen van klasse-ouders dat dit weinig is. 

 
Data OV vergaderingen 2012-2013 

 22 april (Groepslaag) 
 24 juni (All) 


