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Notulen van de vergadering van de Oudervereniging (groepslaagvertegenwoordigers) van de 

Paulusschool d.d. 11 december 2017, 20.00 tot 22.00 uur 

Aanwezig: Chee-Fan Lee (vz.), Feike van der Werf (penningmeester), Margreet Vonk (team), Esther 

Nuus, Heleen Willemsen, Floortje Schrier, Mirja van der Elst, Margreet Faneyte-Rijkaart, Manon 

Koot, Marlijn Mul-van Koppen, Mariken Kuppens, Elske van Wijngaarden, Rick van Coevorden (MR) 

en Moniek Leeftink (secretaris).  

 

 
1. Opening en mededelingen 

 
Chee-Fan heet de aanwezigen welkom. 
Rick is namens de MR aanwezigen en geeft een toelichting op de actuele onderwerpen. 
 

- Andere tijden 
 
Monique van der Putten heeft vandaag op SocialSchools de belangrijkste uitkomsten van de enquête 
en het voorgenomen besluit gedeeld. Het voornemen is per schooljaar 2018-2019 model 2 (gelijke-
dagen-met-vrije-woensdagmiddag) in te voeren. De meerderheid van de ouders/verzorgers is 
veranderbereid en dit model heeft het meeste draagvlak onder de ouders/verzorgers. Ook het 
merendeel van de leerkrachten kan zich hier, met inachtneming van de uitkomsten van de enquête 
onder de ouders/verzorgers, in vinden. In eerste instantie ging de voorkeur van het merendeel van 
de leerkrachten uit naar model 1 (vijf-gelijke-dagen).  
 
De oudergeleding van de MR komt woensdag as. bijeen om over het voorgenomen besluit en het 
instemmingsverzoek te spreken. De MR heeft instemmingsrecht. De oudergeleding van de MR heeft 
instemmingsrecht v.w.b. de schooltijden (begin- en eindtijden), de leerkrachtengeleding van de MR 
heeft instemmingsrecht v.w.b. de rusttijden. Het streven van de MR is voor de Kerst over het 
voorgenomen besluit en het instemmingsverzoek te vergaderen. 
 

- Nieuwe directeur 
 
De sollicitatieprocedure voor de nieuwe schoolleider heeft helaas geen geschikte kandidaten 
opgeleverd. Dit heeft o.a. te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. De MR was 
vertegenwoordigd in de sollicitatiecommissie. Monique is bereid gevonden een halfjaar langer als 
schoolleider a.i. op de Paulusschool te blijven. In het voorjaar zal er opnieuw een 
sollicitatieprocedure voor de nieuw te werven schoolleider worden gestart. 
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Opgemerkt wordt dat er de afgelopen tijd sprake lijkt te zijn van een toename van het verloop van 
de leerkrachten. Aangegeven wordt dat de individuele redenen voor vertrek gevarieerd zijn (geen 
gemene deler) en dat dit probleem niet alleen op de Paulusschool speelt maar op veel scholen aan 
de orde is.  Het lijkt gerelateerd aan de huidige arbeidsmarkt voor leerkrachten waar sprake is van 
krapte. Ook het bemensen van de vervangingspool is een punt van zorg. 
 

- Locatie Wevelaan 
 
In de enquete waren ook vragen over de locatie Wevelaan opgenomen. Een verandering m.b.t. de 
locaties is echter volgens de MR concreet niet aan de orde. Huisvesting van vier klassen op de 
Wevelaan is een tijdelijke oplossing voor het gebrek aan ruimte voor alle klassen op de locatie Van 
Bemmelenlaan.  Op termijn moet er een structurele oplossing komen voor het huisvesten van alle 
klassen. Het standpunt van de MR in deze is dat idealiter alle klassen op de locatie Van 
Bemmelenlaan worden gehuisvest.  In overleg met een architect is gekeken naar de technische 
mogelijkheden hiervoor, al dan niet met gezamenlijk gebruik van de locatie door Ludens. Het is 
enerzijds de vraag of het technisch allemaal kan (ondermeer afhankelijk van m2 per kind) en 
anderzijds of huisvesting van alle kinderen op deze locatie wel wenselijk is (veel kinderen en relatief 
weinig ruimte levert wellicht onrust op). Onduidelijk is wie probleemeigenaar cq. verantwoordelijk 
is: KSU, wethouder, schoolleiding en hoe beweging kan worden gecreëerd. Ook is onduidelijk voor 
de aanwezigen wanneer de huurcontracten voor de locatie Wevelaan en Ludens eindigen. Creatieve 
oplossingen, zoals een extra verdieping bovenop de Paulusschool, gebruik van het Gerrit Rietveld 
College, worden geopperd. De MR houdt in elk geval vinger aan de pols. 
 

2. Conceptverslag ALV 30 oktober 2017 
 
Er worden geen opmerkingen gemaakt. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Het verslag zal 
ook tijdens de ALV-vergadering in 2018 op de agenda staan. 
 
N.a.v.: 
- Er is een protocol besmettelijk ziekten beschikbaar. Deze zal zo nodig in een voorkomend geval 
worden gehanteerd. Ten tijde van het bofgeval was de beschikbaarheid van het protocol  niet 
bekend. 
- De verkeerssituatie m.b.t. de Eykmanlaan is gemeld bij de gemeente door de overkoepelend 
verkeersouder en de schoolleider. Wijkvereniging Tuindorps Belang heeft ook contact gezocht met 
de gemeente en de projectontwikkelaar van het winkelcentrum. Er zijn reeds enkele maatregelen 
genomen. Geopperd is ook de gemeente verkeersregelaars te laten inzetten. Het wachten is op de 
(re)actie van de gemeente. Ook de verkeersonveilige situatie bij de locatie Wevelaan is bekend en 
gemeld. 
- Als nieuwe schoolfotograaf is gekozen voor Rainbow 7 uit Bunnik. 
 

3. Mededelingen Paulusschool 
 

- Vernieuwing schoolplein 
Binnenkort komt de ontwerper/architect langs t.b.v. de nieuwe inrichting van het schoolplein. Het is 
de bedoeling dat er in het voorjaar daadwerkelijk gestart gaat worden met de werkzaamheden. 
 
Andere mededelingen vanuit de schoolleiding m.b.t. andere tijden en de nieuwe schoolleider zijn 
reeds onder opening & mededelingen aan bod gekomen. 
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4. Stavaza commissies 
 

- Sinterklaasviering 
Er wordt teruggeblikt op een goed verlopen Sinterklaasfeest. Er waren mooie cadeaus voor de 
onderbouw en mooie surprises en gedichten in de bovenbouw. Het wordt gewaardeerd dat de Sint 
dit jaar ook de Wevelaan heeft bezocht. De pepernotenverdeling over de locaties Wevelaan en Van 
Bemmelenlaan is een aandachtspunt voor de pieten volgend jaar. Enkele aanwezigen vragen zich af 
waarom de kinderen op 5 december 's middags vrij waren. Geopperd wordt in plaats daarvan op 6 
december later met de lessen te beginnen. Gepleit wordt in elk geval voor uniform beleid in deze. 
De OV zal dit opnemen met Monique. 
 

- Kerstviering 
De commissie voor de Kerstviering is volop bezig. De school is inmiddels sfeervol versierd. De 
kerstborrel voor de leerkrachten en ouders/verzorgers zal zoals elk jaar op het schoolplein van de 
Van Bemmelenlaan worden georganiseerd. Ook is, vanuit een initiatief uit groep 8a, de actie 'Serious 
Paulusschool' gestart. In lijn met de landelijke actie 'Serious request' zal tot aan de Kerst geld 
worden ingezameld voor het goede doel. De actie is bedoeld voor kinderen uit de groepen 4 tot en 
met 8. Nadere informatie is vandaag per brief aan de kinderen meegegeven.  
 
De Kerstcommissie zal tijdens de kerstborrel op de Van Bemmelenlaan extra aandacht aan Serious 
Paulus zullen besteden: ouders kunnen voor de glühwein een vrijwillige bijdrage doneren en men 
kan van te voren een verzoeknummer aanvragen, tegen betaling, dat tijdens de borrel gedraaid zal 
worden. 
 

5. Lustrumviering 
 
Komend jaar is een lustrumjaar. De commissie die de lustrumviering zal organiseren moet nog 
gevuld worden met enkele enthousiaste leerkrachten en ouders/verzorgers. Enthousiastelingen 
kunnen zich hiervoor aanmelden bij de OV. 
 

6. Rondvraag en sluiting 
 

- Landelijke staking  
Morgen, 12 december, wordt er gestaakt door de leerkrachten. Vanuit de schoolleiding wordt 
overwegend positieve reacties door de ouders ervaren.  
Enkele ouders merken op dat eventueel ook op een andere, of ludieke, manier het werk kan worden 
neergelegd (bv. in de klas alleen leuke dingen doen met de kinderen i.p.v. les). Hierdoor zullen 
ouders/verzorgers minder de nadelige gevolgen ondervinden van een staking (groot deel van hen 
moet immers op deze dinsdag opvang regelen of verlof opnemen). Andere aanwezigen merken op 
dit geen probleem te vinden en geen moeite te hebben om de kinderen op een stakingsdag op te 
vangen. 
 

- Opknapbeurt locatie Wevelaan 
In de periode 2018-2020 zal er een grote opknapbeurt plaatsvinden van de locatie Wevelaan 
(Regenboogschool is hoofdhuurder). Alle geconstateerde verbeterpunten, waaronder 
klimaatbeheersing, zullen worden meegenomen. 
 

- De volgende vergadering van de Oudervereniging is op maandag 5 februari 2018. 
 


