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Verslag van de vergadering van de Oudervereniging van de Paulusschool 

d.d. 3 februari 2020 20.00-22.00 uur 

 

1.Opening en mededelingen 

Chee-Fan heet iedereen welkom.  

2. Conceptverslag 9 december 2019 (zie bijlage 1) 

Geen opmerkingen over het conceptverslag. Het wordt vastgesteld. 

3. Mededelingen MR 

 Jules is voor het eerst namens de MR aanwezig en meldt het volgende: 

- Centrale huisvesting 

Streven is om het huisvesten van alle leerlingen op de Van Bemmelenlaan vanaf de start van 
komend schooljaar te laten plaatsvinden. Er zal sprake zijn van dubbelgebruik van ruimten 
door school en BSO. Er wordt geprobeerd dit zo veel mogelijk de gemeenschappelijke 
ruimten te laten zijn. Menke heeft contact met andere scholen waar dit reeds aan de orde is 
(bv. OBS) om te leren van ervaringen. 

- Organisatiestructuur KSU 

De KSU kent sinds kort een nieuwe organisatiestructuur, er is nu bv. 1 directeur (voorheen 
2). 

- De ouderpeiling 

De ouderpeiling is afgerond. De uitkomsten worden nog gepresenteerd.  

Veelgenoemd aandachtspunt vormt i.e.g. de pauzetijd die voor sommige kinderen te kort 
lijkt om hun broodtrommel leeg te eten. Een ouder merkt op te hebben gehoord dat 
kinderen tijdens TSO ‘verplicht’ worden een lege broodtrommel te kunnen laten zien. Het 
kan niet de bedoeling zijn dat kinderen tegen hun zin hun brood moeten op eten. Aan de 
andere kant is het voor andere kinderen wellicht juist wel van belang dat alle boterhammen 
worden opgegeten. 
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- Ouderbijdrage 

De denktank is gestart, met vertegenwoordigers vanuit school, SVP en de OV, om na te 
denken over de (herijking van de) vrijwillige ouderbijdrage. Aandachtspunten zijn ondermeer 
het teruglopende aantal betalende ouders, het al dan niet vrijwillige karakter, de besteding, 
de hoogte, de AVG en de wijze van inning en de communicatie m.b.t. de vrijwillige 
ouderbijdrage.  

- Staking 

De stakingsbereidheid onder de leerkrachten varieerde. De KSU koos ervoor de leerkrachten 
door te betalen tijdens de stakingsdagen. Hiermee schaarde de KSU zich achter de 
leerkrachten. De stakingsbereidheid van de leerkrachten werd hierdoor verhoogd waarna 
besloten is de school als geheel te sluiten op deze twee dagen. 

Vanuit de MR en de OV is er begrip voor het staken van de leerkrachten. Aan de andere kant 
zijn sommige ouders van mening dat er (te) vaak gestaakt wordt en dat twee dagen achter 
elkaar staken (te) veel is. Bovendien was er in dezelfde week een studiedag waardoor de 
kinderen in deze week drie dagen vrij waren. Sommige ouders zijn goed in staat vrij te 
nemen of oppas te regelen. Voor andere ouders geldt dit echter niet. School wordt gevraagd 
hier aandacht voor te hebben. Een enkele ouder vindt de timing ongelukkig gedurende een 
week waarin ook Cito toetsen worden afgenomen 

4. Mededelingen Paulusschool 

- Margreet meldt de personele wijzigingen i.v.m. zwangerschapsverlof en ziekte. 

- Het verzoek van Menke over het uitlenen van de parkeervergunningen van ouders aan 
leerkrachten komt aan de orde. Hierdoor kunnen leerkrachten goedkoper (40% korting) in 
de wijk parkeren. Hiervoor is het niet nodig de pas te verstrekken maar volstaat de code. 
Hiervoor moet je wel woonachtig zijn aan de kant van de Linnaeuslaan waar de school staat.. 
Chee-Fan zal Menke contacten met de vraag hoe dit te coördineren. Enkele ouders zijn 
welwillend mits er ook tegoed overblijft voor hun eigen bezoek Verder wordt gewezen op de 
vrij-parkeren plekken in of nabij de wijk. 

- Benadrukt wordt dat de schoolshirts onder verantwoordelijkheid/ beheer van de 
klassenouders vallen. De schoolshirts worden in de regel in de klas/ op school bewaard. De 
shirts worden gebruikt voor onder meer de avondvierdaagse, het schoolreisje en 
sporttoernooien. Het is belangrijk dat de klassenouder en leerkracht hierover contact hebben 
met elkaar. De shirts moeten na gebruik door de kinderen (gewassen) weer worden 
ingeleverd en verzameld door leerkracht/ klassenouder. 

- Er is wijziging in sommige gymtijden van klassen zodat er een eerlijke verdeling is van 
gunstige en minder gunstige gymtijden gedurende het jaar. 

5. Stavaza commissies 

- Terugblik Kerst 

Er wordt teruggeblikt op een geslaagd kerstfeest. Er wordt aandacht gevraagd voor het 
versieren/ in kerstsfeer brengen van de school. Er waren te weinig ouders om te helpen. 
Voor volgend jaar zal dit nadrukkelijk en tijdig moeten worden gecommuniceerd en 
afgestemd vanuit de kerstcommissie. Geopperd wordt dat wanneer het niet meteen na het 
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sinterklaasfeest wordt gepland, of op een zaterdagochtend, er wellicht meer ouders voor te 
vinden zijn. 

- Vooruitblik 

De voorbereidingen op het Carnavalsfeest verlopen goed. Er is afstemming geweest met 
school. 

Ook voor Pasen zijn de eerste voorbereidingen getroffen. Net als voorgaande jaren zullen de 
kinderen een Paasontbijt voor elkaar maken. Er zullen een aantal ‘regels’ (wel/geen 
paaseitjes, geen cadeautjes etc.) worden meegegeven zodat er sprake is van enige 
uniformiteit in de Paasontbijtjes.  

De landelijke Koningsspelen zijn op 17 april. De nadrukkelijke wens vanuit de OV is hierop 
aan te sluiten. In de agenda van school is echter  24 april gepland. Chee-Fan zal Menke 
hierover contacten. De eerste voorbereidingen worden getroffen. Er zullen veel hulpouders 
nodig zijn. 

6. Rondvraag en sluiting 

Marieke oppert een attentie te geven aan het onderwijsteam omdat in deze tijden van krapte 
de Paulusschool er, ook vergeleken met andere scholen, goed in slaagt voor vervanging van 
leerklachten (flexibele schil, extra dagen werken etc.) te zorgen indien dit nodig is. De OV 
vindt dit een goed plan. Chee-Fan en Moniek zullen hier invulling aan geven. 

Gevraagd wordt naar de logistieke problemen/ gevaarlijke fietssituaties met de gymlocatie in 
Overvecht. Deze zijn inmiddels niet meer aan de orde aangezien de gymzaal dichtbij de 
Wevelaan weer beschikbaar is.  

Tanja merkt op dat de schoonmaak van i.e.g. de kleuterklassen te wensen overlaat. Chee-Fan 
zal hiervoor aandacht vragen bij Menke. 


