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Notulen van de Algemene Leden Vergadering Oudervereniging Paulusschool  

d.d. 30 oktober 2017, 20.00 tot 22.00 uur 

 

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

(secretaris), Margreet Vonk (team), Yvette van Aerle, Anneloes Vellener, Esther Nuus, Colette 

van Zanten, Nienke Kwaaitaal, Monique Gelissen, Manon Koot, Marieke Smelt, Hanzen 

Duinstra, Marlijn Mul-van Koppen, Mechteld van Rooijen, Imke van Neerijnen (MR) en Moniek 

Leeftink.  

 
1. Opening 

 

Annemiek opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

Ze meldt dat Monique van der Putten en Chee-Fan Lee vanavond onverhoopt niet aanwezig 

kunnen zijn. Imke van Neerijnen is, als lid van de MR, aan het begin van de vergadering 

aanwezig. Imke meldt dat twee onderwerpen actueel zijn binnen de MR: 

 

- Andere tijden 

 

De werkgroep ‘Andere tijden’ heeft een enquete laten opstellen en laten verspreiden onder 

de ouders/verzorgers. De enquete meet de veranderbereidheid van de ouders/verzorgers: is 

er bereidheid om de schooltijden aan te passen. De werkgroep zal op basis van de enquete 

een advies geven aan de schoolleiding. De MR heeft instemmingsrecht v.w.b. een 

voorgenomen besluit van de schoolleiding m.b.t. andere schooltijden. 

Het onderwijsteam (leerkrachten) heeft inmiddels een voorkeur uitgesproken. De OV 

benadrukt het belang van het invullen van de enquete door zoveel mogelijk ouders/ 

verzorgers voor het advies van de werkgroep. 

 

N.a.v. de enquete worden ondermeer de volgende punten besproken: 

- De aanwezigen vinden het opvallend dat in de enquete ook vragen m.b.t. de huisvesting 

van groepen op de Wevelaan zijn opgenomen. De enquete lijkt over meer zaken te gaan dan 

‘Andere tijden’ alleen. De OV geeft aan dat dit een ‘peilingsvraag’ betreft waarmee de 

schoolleiding wil peilen wat de veranderbereidheid onder ouders in deze is. De vraag is alleen 

gesteld aan ouders/verzorgers van kinderen in de groepen 5 tot en met 8 aangezien deze 

groep hierover uit ervaring kan spreken.   
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- Sommige vragen lijken voor meerdere uitleg vatbaar. Nadere toelichting was gewenst 

geweest. 

- Er is door de werkgroep voor gekozen de enquete te verstrekken per gezin en niet per 

ouder/ verzorger. 

 

- Nieuwe schoolleider 

 

Het is de bedoeling dat de nieuwe schoolleider per januari 2018 gaat beginnen. Er zullen 

twee rondes met de sollicitanten zijn. Op 22 november zal de adviescommissie bijeenkomen 

bestaande uit MR-lid Imke en drie teamleden (onder-, midden- en bovenbouw). Afgestemd is 

dat de adviescommissie met meerdere kandidaten zal kennismaken. 

 

Vervolgens wordt vanuit de aanwezigen nog een tweetal andere personele aandachtspunten 

besproken: de opvolging van Marcia uit groep 8 i.v.m. (het snelle vertrek naar) een andere 

functie binnen de KSU en de vervanging van Marieke uit groep 3B i.v.m. 

zwangerschapsverlof.  

 

2. Mededelingen van het bestuur 

 

Margreet meldt het volgende:  

- Er wordt gekeken naar een nieuwe schoolfotograaf. De twee opties die in beeld zijn, 

zijn: Knappe koppies en Rainbow. 

- De groepsindeling van het schoolreisje van groep 6 zal komend jaar extra aandacht 

krijgen gezien de ervaring dit jaar. 

- De verantwoordelijkheid m.b.t. de verkeersveiligheid omtrent de locatie Wevelaan 

berust bij de schoolleider van de Regenboogschool. Overkoepelend (voor alle drie 

basisscholen) verkeersouder Leonard van Nispen heeft aandacht voor de ontstane 

verkeersonveilige situatie bij winkelcentrum De Gaard/ Eykmanlaan. Hij heeft de 

zorgen hierover gemeld bij de gemeente. 

 

3. Jaarverslag OV 2016-2017 

 

Het jaarverslag van de OV wordt, met dank aan Tanja, vastgesteld. Vermeldenswaard dit jaar 

zijn de Sinterklaasviering, de A4D, het uitvallen van Rik en de komst van Monique. 

 

4. Balans en exploitatierekening OV-budget 2016-2017en begroting OV 2017-2018 – 

verklaring kascommissie 

 

Feike licht de verschillende financiële stukken toe: 
- Verlies- en winstrekening  
- Balans  
- Begroting 2018 

 
De kascommissie heeft de stukken gecontroleerd en akkoord bevonden. 
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N.a.v. de stukken wordt ondermeer gesproken over de aanschaf van de  
schoolshirts, de organisatie van de lustrumdag in 2018, de financiering 
van het schoolreisje, de hoogte van het eigen vermogen en de SVP. 
 
5. Aftreden oude bestuursleden; verkiezing nieuwe bestuursleden 
 
Annemiek en Tanja treden, onder dankzegging van de schoolleiding en 
het nieuwe bestuur, na drie jaar af. Mede dankzij hun inzet heeft de OV 
de afgelopen jaar op een gedegen en goede wijze gefunctioneerd. De 
nieuwe bestuursleden worden verwelkomd. Er worden diverse attenties 
uitgewisseld. Vervolgens worden de volgende bestuursleden aangesteld: 
 

Functie  Naam  

Groepslaagvertegenwoordiger groep 1/2  Colette van Zanten 

Groepslaagvertegenwoordiger groep 3  Maaike Koebrugge 

Groepslaagvertegenwoordiger groep 4  Manon Koot 

Groepslaagvertegenwoordiger groep 5  Esther Nuus 

Groepslaagvertegenwoordiger groep 6  Marlijn Mul-van Koppen 

Groepslaagvertegenwoordiger groep 7  Soraya Broekhuizen 

Groepslaagvertegenwoordiger groep 8  Monique Gelissen 

Voorzitter  Chee-Fan Lee 

Penningmeester  Feike van der Werf  

Secretaris  Moniek Leeftink 

 
Feike neemt vervolgens de voorzittershamer over. 

 
6. W.v.t.t.k. 
 
Moniek informeert naar de stavaza v.w.b. de voorbereidingen van de 
Sinterklaas- en Kerstviering. Monique zit in de voorbereidingscommissie  
en ontvangt graag de mailadressen van de overige werkgroepleden. 
 
Monique vraagt waarom het toegangshek op het schoolplein openstaat. 
Dit is tijdelijk i.v.m. de zonnepanelen die onlangs geleverd zijn. Het 
tussenhek daarentegen zal niet meer gesloten worden maar open blijven. 
 
Mechteld zou graag zien dat er op school meer aan muziek wordt 
gedaan. De OV en Margreet nemen dit signaal mee naar de 
schoolleiding.  
 
Colette informeert naar een protocol m.b.t. de bof e.d. Dit naar aanleiding 
van de recente communicatie en vragen van ouders/verzorgers rondom 
het kind uit groep 3a met de bof. Een protocol kan mogelijk helpen de 
communicatie over dergelijke zaken te stroomlijnen. 
 
Esther vraagt, i.v.m. privacy, of het mogelijk is mails verzonden door 
schoolleiding en OV in het vervolg met alle mailadressen in de BCC te 
versturen.  

 
7. Sluiting 
 
Feike sluit om 22.00 uur de vergadering.  

 


