
 

 

Notulen van de vergadering Oudervereniging Paulusschool, 

d.d. 28 september 2015, 20.00 – 22.00 uur  

Aanwezig: Annemiek Kadijk (voorzitter), Feike van der Werf (penningmeester), Ralph Borghart, 

Margreet Vonk (team), Nienke van Doorn, Tinneke Beirens, Anneloes Vellener, Manon Koot, Esther 

de Koning, Simone Burgers, Rachel Sarneel, Annemarie van Hoeve, Hantzen de Jong, Colette van 

Zanten, Maaike Koebrugge, Hilde Bosshardt, Merel Boer, Elske van Wijngaarden, Chee-Fan Lee, 

Marlijn Mul-van Koppen, Mirja van der Elst, Saskia Lagro, Caroline Scherpenhuijsen, Eefke 

Langendonk, Niels Veldman, Silke Ruediger, Maartje Koster, Hector Timmers, Anneloes Medendorp, 

Pieta van Dishoeck, Jacqueline Klaarenbeek, Monique Gelissen, Sarah Everts, Mascha Buiting 

1.    Opening  
Annemiek opent de vergadering om 20.00 uur. 
  
2.    Notulen 8 juni 2015  
De notulen worden zonder aanvullingen en wijzigingen aangenomen. 
  
3.    OV-activiteiten 
Social Schools; Ralph geeft een toelichting: 

 Gedragsregels afspreken voor gebruik Social Schools, met name met betrekking tot het 
gebruik van foto’s. Ralph zal samen met het team een gedragsprotocol opstellen en zal dit 
naar het DB OV sturen. Dit protocol zal in de volgende vergadering besproken worden. De 
komende maanden moeten we bekijken hoe het in de praktijk gaat.  

 De komende tijd wordt de functionaliteit van Social Schools uitgebreid. Onder andere ouder 
en kind gegevens zoals in Parnassys. Een groep voor OV, groepslaag etc. 

 Na de herfstvakantie zullen de groepen 5 en 6 gaan gymmen in de gymzaal van de 
Pelsschool. Deze zaal is oud, maar de gemeente heeft toegezegd dat alles functioneert.  

 Bijdrage SVP - Waar wordt het geld voor gebruikt? Toelichting van Ralph. 
Klas 1/2c krijgt aan het eind van het schooljaar 36 leerlingen, waarom? Om op gemiddeld 30-
32 leerlingen te komen in de hogere klassen, dienen er in de lagere klassen meer leerlingen 
te zitten, max is rond de 36 kinderen. Apart communiceren over groepsgrootte van groepen 
1 en 2.  AP Ralph 

 IKC - Ralph geeft uitleg over planning IKC. 

 Continue-rooster wordt ook uitgelegd – Enquête onder ouders door de MR moet nog 
plaatsvinden. MR heeft instemmingsadvies. Vragen over voor- en nadelen van verschillende 
opties zullen worden uitgelegd in de enquête.   

 
Aanmelden activiteiten: 

 Bijna alle klassenouders hebben zich aangemeld om een OV-activiteit te organiseren, 
diegenen die zich nog niet hebben opgegeven, zullen worden ingedeeld.  

 



Vaststellen groepslaagvertegenwoordigers. 
  
Dag van de leraar 5 oktober a.s.; Net als vorig jaar zal er voor het team een lunch worden verzorgd 
door een cateraar. Een aantal ouders zal nog een taart of een quiche bakken. 
 
Uitdelen school t-shirts: 

• Schoolshirts groepen 1/2 en groepen 8 worden, na overleg met de betreffende leerkrachten, 
niet meer uitgedeeld. Indien nodig kunnen de shirts uit het keukentje boven worden gepakt. 

• Vanaf groep 3 schone shirts. 1 tas per klassenouder, graag na de vergadering mee naar huis 
nemen en in overleg met de juf uitdelen en weer wassen. 

 
4.    Actiepunten  

• Schooltuintjes worden meegenomen in het plan voor de vernieuwing van het schoolplein. 
  
5.    Mededelingen  

• Team: In de vergadering hebben de thema’s bouwen, lentekriebels en water de aandacht, 
naast Social Schools. 

• MR: Geen mededelingen. 
• OV: Het schoolreisje zal volgend schooljaar in september zijn, aangezien er dan minder 

activiteiten op school zijn. 
 
  
6.    Rondvraag en sluiting  
Manon - Hek rondom schommel op het kleuterplein?  
Silke - Vluchtelingen pakketten inleveren in de eigen klas! 
Anneloes - Er is een podium in de gymzaal, waarom wordt dat niet gebruikt tijdens het 
Pauluspodium? Latere schriftelijke reactie van Margreet: 

Wat betreft het podium. De platen die nodig zijn om het podium op te bouwen, daar zijn er 
niet voldoende van. De gemeente zou die leveren maar dat is nooit gebeurd en nu geven ze 
aan dat niet meer te doen. Ik heb het nu bij Ralph neergelegd en hij zal de opdracht bij de 
technische dienst van de KSU neerleggen. Het is dus niet zo dat we volgende week bij het 
pauluspodium een podium hebben. 

 
Marlijn - Waarom zijn de afstemmingsgesprekken pas week van tevoren bekend? – AP OV bespreken 
met Ralph 
Chee-Fan - Communicatie m.b.t. fietsen op het schoolplein – AP Ralph 
Colette - Fietsen ophalen voor kleuters aan de zijkant erg lastig. Hoe mee om te gaan? – AP OV 
Maaike - Luizenkammen moeten na elk kind worden schoongemaakt - In protocol? Meer 
kammen? AP OV 
 

 

OV-Kalender 

2 november 2015 ALV 

7 december 2015 Groepslaag 

8 februari 2016 Allen 

4 april 2016 Groepslaag 

13 juni 2016 Allen 


