
 

Notulen van de vergadering Oudervereniging Paulusschool d.d. 12 april 2016,                                     

20.00 uur tot 22.00 uur 

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

(secretaris), Rik Spoelstra, Margreet Vonk (team), Chee-Fan Lee, Monique Gelissen, Marjan Jeucken, 

Manon Koot, Jacqueline Klaarenbeek, Hilde Bosshardt, Marlijn Mul-van Koppen. 

1. Opening 

Annemiek opent de vergadering en heet iedereen en in het bijzonder Rik van harte welkom.  

2. Notulen 8 februari 2016 

De notulen worden zonder aanvullingen en wijzigingen goedgekeurd.  

3. Actiepunten 

 Termijn Cito toetsperiode: Margreet: Ingeborg heeft alle afspraken met betrekking tot de 

Cito toets voor de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 weer op een rijtje gezet. Rik kijkt nog 

na of onze school niet een langere toetsperiode aanhoudt dan vermeld wordt op de site van 

Cito. AP Rik 

 Verschillende manieren toetsafname bij dyslexie: zie punt hierboven mbt de afspraken. 

 Info herindeling klassen na groep 5: Rik heeft een brief hierover gestuurd naar de betrokken 

ouders. Hier zijn geen reacties op gekomen. De  groepen 5 zullen zoals afgesproken gaan 

wennen, zodat de kinderen elkaar beter leren kennen.  

 

4. OV-activiteiten 

 Schoolreis: Druk bezig. Er zal nog worden geïnventariseerd of alle klassenouders mee willen, 

zo niet, kunnen ouders zich opgeven bij de juf en zal er door de juf worden geloot.  

 Koningsspelen: Busy! 

 Korfbal: zijn er voldoende sporttenues? Anders ook de Klaarenbeek t-shirts gebruiken (met 

instemming van Jacqueline..) 

 A4D: We zijn ingeschreven, het is van 7 tot en met 10 juni. Feike en Annemiek zijn in overleg 

met Paul Bruijs, die tot vorig jaar de kar alleen trok. Margreet en Rik zullen de catering 

regelen. 

 Slotfeest: Chee-Fan en Pieter Schure nemen de organisatie weer op zich.  

 Paulus Parade: dit komt nog niet echt van de grond. Margreet zal met Maartje van Bruxvoort 

overleggen. 

 Verkeer: voor de groepen 8 zal er nog een praktijkles komen over de dode hoekspiegel. De 

groepen 5 en 6 hebben een leerzame en leuke les gehad door middel van een verkeersplein 

op het schoolplein. Rik zegt dat de school veel moet doen om het Verkeersveiligheidslabel te 

behouden. School zal moeten kijken of dit wenselijk is. Martine Bouwhuizen brengt de 

verkeersactiviteiten van school in kaart en dan zullen we het met elkaar moeten bespreken; 

wat wil school qua verkeersonderwijs, wat wordt er van de OV verwacht? 



 Paasontbijt: goed gegaan, alle kinderen hadden er veel werk van gemaakt, de reserve-

ontbijtjes van de commissie zijn niet gebruikt. Verzoek om volgende keer nog duidelijker te 

zeggen dat de kinderen zelf een 10-uurtje mee dienen te nemen, en dat de klassenouders 

het ontbijtje voor de juffen maken. Rik zegt dat ook het ontbijt van de commissie voor het 

niet-lesgevend personeel heerlijk was.  

 Palmpasen: Goed verlopen. De juffen willen volgend jaar wel een paar dagen eerder met de 

kinderen beginnen met het versieren van de stok, zodat de kinderen meer zelf kunnen doen. 

Omdat het nu in een uur af moet zijn, helpen de ouders veel mee. Omdat De Lichtkring 

gesloten is, is er vanuit de Pauluskerk een aantal ouderen geregeld, aan wie een aantal 

kinderen hun (extra) Palmpasenstok heeft gegeven.  

 Er wordt opgemerkt dat er toch veel activiteiten zijn waarbij een beroep op de ouders wordt 

gedaan. Annemiek geeft aan dat het verstandig is om als klassenouder aan het begin van het 

jaar met de juf te bekijken welke activiteiten al bekend zijn en ouders daarvoor te laten 

intekenen. Voorbeeldlijsten zullen we in september weer mailen. 

 

 

5. Mededelingen  

Team: Rik: het bevalt mij goed hier op de Paulusschool. Ik observeer veel, kijk wat gaat goed en wat  

beter kan. Ik ontwikkel een visie met het team. Ik kan niet op de maandagen vergaderen. 

MR: de MR heeft aan de OV meegedeeld graag feedback van ouders te ontvangen. 

OV: aan het einde van het jaar organiseren we weer de OV-borrel als bedankje voor de inzet 

afgelopen jaar. We zullen de vergaderdata onder de loep nemen. 

 

6. Rondvraag en sluiting 

Chee-Fan: ik vind inderdaad dat de MR meer draagvlak onder de ouders moet creëren. De OV is een 

klankbord. De herindeling van de groepen 5 heeft de MR te snel goedgekeurd uit tijdgebrek. En het 

continurooster voor komend schooljaar is kennelijk van tafel?  

Rik: mbt het continurooster laten de OBS, de Beyaard, en de Paulusschool een onderzoek uitvoeren 

naar draagvlak en wenselijkheid. Hier is subsidie voor. 

Annemiek: de MR heeft ook verklaard meer te zullen communiceren, Rick van Coevorden plaatst o.a. 

berichten op Social Schools, de notulen van de MR staan op de site van school, één iemand van de 

MR zal aanwezig zijn op de OV-vergaderingen. Verder hebben we een MR-OV overleg.  

Manon: is er nieuws over De Wevelaan? Rik: mbt de Wevelaan: Deze locatie kan niet worden 

opgeheven, aldus het bestuur en de school, zowel de school als het schoolplein op de Van 

Bemmelenlaan voldoen niet aan de vereiste vierkante meters voor zoveel kinderen. De 

oudergeleding van de MR wil er nog wel naar kijken. 

Jacqueline: het gebruiks(on)gemak van Social Schools.. Rik en Margreet zoeken uit aan wie er vragen 
gesteld kunnen worden over Social Schools. Ook zoekt Rik uit waar het Protocol mbt gebruik van 
foto’s is gebleven. AP Rik en Margreet.  
Reactie Margreet d.d. 13 april 2016: Manon is aanspreekpunt voor problemen met social schools. 
Manon.Beuker@ksu-utrecht.nl. Het gedragsprotocol is onderweg. Er kwam steeds nog zoveel 
feedback van ouders dat er weer aanpassingen gedaan zijn. Vanmiddag maken ze het af en dan moet 
het nog langs het mt en de mr. 
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Verder: Bij groep 7B werd meegedeeld dat kinderen niet meer op de fiets naar school mogen komen, 

tenzij ze aan de andere kant van de Eykmanlaan wonen?? Margreet zoekt uit. AP Margreet.  

Reactie Margreet d.d. 13 april 2016: Er is in groep 7 niet gezegd dat kinderen niet op de fiets naar 

school mogen komen. Kinderen waren aan het praten over dat er steeds meer fietsen komen en dat 

het zo vol is en zo kwam het erop dat het voor kinderen die dichtbij wonen niet nodig is om op de fiets 

te komen. Het is dus uit de kinderen zelf gekomen. De juf heeft het wel bevestigd. 

Waarom kreeg alleen juf Janine een cadeaumand op de juffendag? En niet bijv Patrick en Carla? 

Tanja: Daar is zeker over nagedacht: Patrick, Carla, de IB’ers waren uitgenodigd voor het Paasontbijt, 

Janine niet.. 

Waarom bleef groep 7 op school op de juffendag vanwege slecht weer en de andere groepen niet? 

Margreet: dat bepalen de juffen zelf.  

Hilde: is het mogelijk dat juf Janine een eigen groepje in Social Schools krijgt? Margreet zoekt uit. AP 

Margreet.  

Reactie Margreet d.d. 13 april 2016: Janine een apart kopje is wellicht niet nodig. Binnen een paar 

weken kun je op de agenda de datum/ het evenement aanklikken en bij details lezen wat daar 

allemaal bijhoort. 

Zou het schoolreisje volgens schooljaar toch in het najaar kunnen? De huidige commissie wil wel 

graag stoppen.. OV kijkt hiernaar. AP DB OV.  

Tanja: ik ontvang graag van alle commissies de vernieuwde draaiboeken.  

Silke heeft via de app nog een vraag gesteld: is het mogelijk dat er bij uitjes van de groepen busjes 

van bijvoorbeeld De Mik worden gehuurd? Is daar budget voor vanuit de OV? Feike: daar is helaas 

geen budget voor.  

 

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

OV-kalender: 

13 juni 2016: OV allen 


