
 

Notulen Algemene Ledenvergadering Oudervereniging Paulusschool 

2 november 2015 

Aanwezig: Annemiek Kadijk (voorzitter), Feike van der Werf (penningmeester), Tanja Zomerman 

(secretaris),  Margreet Vonk (team), Eefke Langendonk, Marjan Jeucken, Annemarie Rooden, 

Mechteld van Rooijen, Jacqueline Klaarenbeek, Marlijn Mul-van Koppen, Anneloes Medendorp, 

Monique Gelissen. 

1. Opening 

Annemiek opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  

2. Mededelingen van het Bestuur 

Annemiek dankt iedereen voor zijn of haar inzet. 

3. Jaarverslag OV 2014-2015 

Het Jaarverslag wordt goedgekeurd en zal op de site worden geplaatst (AP Tanja). 

4. Balans en exploitatierekening OV-budget 2014-2015 en Begroting OV 2015-2016 

Feike licht de afrekening en begroting OV toe. De kascommissie heeft de jaarrekening gecontroleerd 

en in orde bevonden. Voor het bestuur is geen aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Het is 

verstandig om dit nog uit te zoeken (AP Feike).  

5. Aftreden oude bestuursleden; verkiezing nieuwe bestuursleden 

Met één wijziging (Marjan Jeucken-Stoter in plaats van Maartje Koster) worden de volgende nieuwe 

bestuursleden benoemd: 

 

Functie Naam 

Groepslaagvertegenwoordiger groep 1/2 Manon Koot 

Groepslaagvertegenwoordiger groep 3 Merel Boer 

Groepslaagvertegenwoordiger groep 4 Marlijn Mul – van Koppen 

Groepslaagvertegenwoordiger groep 5 Eefke Langendonk 

Groepslaagvertegenwoordiger groep 6 Marjan Jeucken-Stoter 

Groepslaagvertegenwoordiger groep 7 Jacqueline Klaarenbeek 

Groepslaagvertegenwoordiger groep 8 Monique Gelissen 

Voorzitter Annemiek Kadijk 

Penningmeester Feike van der Werf 

Secretaris Tanja Zomerman 

 



6. W.v.t.t.k. 

Mail uit 4A: Social Schools: Is er een gedragsprotocol voor onder andere het gebruik van foto’s op 

Social Schools, of wordt dat nog opgesteld? Margreet: We zullen dit op onze Teamdag bespreken; 

moet er een protocol komen of gaan alle ouders hier uit zichzelf verstandig mee om? Inmiddels 

reactie van Ralph: hij is bezig -in samenspraak met de OV en de MR- met het opstellen van een 

gedragsprotocol voor leerkrachten en ouders. 

Sinterklaas: ook dit jaar zal qua Pieten het Sinterklaasjournaal gevolgd worden. 

Marjan zal vanuit de OV de voetbaltaken overnemen van Matthijs de Widt. 

Marjan: Tijdens de Avondvierdaagse is het verstandiger om de groepen 5 de 5 km te laten lopen in 

plaats van de 10 kilometer, het was vorig jaar voor sommigen echt te ver. Ook is het goed om de 

deelname in de groepen 8 extra te stimuleren, vorig jaar liepen er maar een paar kinderen uit de 

groepen 8 mee. Feike zal deze punten meenemen naar Paul (AP Feike). 

Annemarie: er komen berichten van de plusklas en Spaans op het algemene gedeelte van Social 

Schools, terwijl het niet voor iedereen bedoeld is. Margreet: Hildeloes (plusklas) zit niet in een aparte 

groep, zal het met haar bespreken (AP Margreet). 

Annemarie: waarom zijn sommige groepen vaak naar tvshows geweest en anderen niet? Margreet: 

die groepen waren dan uitgenodigd door shows. 

Margreet: licht het afscheid van Ralph toe. Wat doen wij vanuit de OV? (AP DB OV).  

7. Sluiting 

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


