
 
 

 
 
Notulen van de Vergadering Oudervereniging Paulusschool d.d. 10 april 2017, 20.00 tot 
22.00 uur 
 
Aanwezig: Annemiek Kadijk (voorzitter), Feike van der Werf (penningmeester), Margreet 
Vonk (Team), Imke van Neerijnen-Lumeij, Nienke Kwaaitaal, Manon Koot, Elske van 
Wijngaarden, Chee-Fan Lee, Dick van Lokhorst, Marjan Jeucken, Annemiek Hautvast.  
  

1. Opening 
Annemiek opent de vergadering om 20.00 uur. Zij deelt mee dat Tanja ziek is. Verder de 
oproep om elkaar positief te benaderen.  
 

2. Notulen 7 februari 2017 
De notulen worden zonder aanvullingen en wijzigingen aangenomen.  
 

3. OV-activiteiten 

 Carnaval: Op de Wevelaan was in de school niets versierd; op de Van Bemmelenlaan 
was het minder uitgebreid dan voorheen.  

 Schoolreis: is er glutenvrije friet? 

 Paasontbijt: Doet de juf mee met loting of niet? 

 Palmpasen: Mooi versierd, alles is goed gegaan. 

 Schoolvoetbal: de groepen 6 en 8 spelen aanstaande woensdag de stedelijke finale 
bij Desto. 

 Korfbal: 12 en 19 mei 2017; Groep 3/4 alleen het school-shirt, de sportkleding is te 
groot.  

 A4D: Marjan, Chee-Fan en Christine geven zich op om het te organiseren, samen met 
Feike. 

 Borrel: er zal een datumprikker gestuurd worden. 

 Slotfeest: geen melding. 

 Verkeer: helaas is er vanuit VVN geen budget voor het pleincircuit voor de groepen 5 
en 6, wel komt er een dode hoek-les voor de groepen 8. 
 

4. Actiepunten 
De vlaggenmast zal worden opgehaald door de metaalrecycling Utrecht. 
Veiligheid Wevelaan: de punten zijn gemeld bij de gemeente; de gemeente zal een inspectie 
doen.  
Duur voortgangsgesprekken: de verschillende tijden waren een fout in de planning.  
Evaluatie groepen 6: er komt een enquête voor alle ouders en kinderen van de groepen 6.  



 
5. Mededelingen 

MR: 

 Incasso vanuit SVP -  2 rondes  

 Schooltijden 
o Enquête door commissie en dan raadpleging/peiling door de MR – Hoe nu 

verder – wachten op bericht Monique/Jansje Dekker.  
o De OBS en De Regenboog zijn verder in het proces dan de Paulus.  

 Studiedagen –  
o Meer werken vanuit 21th century skills 
o Meer creativiteit, onderzoekend, projectmatig werken etc. 
o Goede scholing voor team. 
o Nog geen besluit over genomen door team – daarna nog MR raadpleging. 

Team: 

 De sponsorloop was een groot succes – IBEM heeft vooraf uitleg gegeven, veel 
enthousiasme en uiteraard was er een top opbrengst. 

 
OV: 

 –  
 

6. Rondvraag en sluiting 
 


