
 

Notulen van de vergadering oudervereniging Paulusschool d.d. 8 februari 2016, 20.00 tot 21.30 

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

(secretaris), Margreet Vonk (team), Stefan Ruediger (MR), Niels Veldman, Eefke Langendonk, Hilde 

Bosshardt, Rachel Sarneel, Claudia Druppers, Sylvie Gybels, Anneloes Vellener, Merel Boer, Marlijn 

Mul-van Koppen, Marjan Jeucken, Saskia Lagro, Peter van de Graaf, Elske van Wijngaarden, 

Jacqueline Klaarenbeek, Brechtje de Vries, Silke Ruediger, Manon Koot, Mirja van der Elst, Chee-Fan 

Lee, Colette van Zanten, Monique Gelissen. 

1. Opening 

Annemiek opent de vergadering om 20.00 uur en geeft het woord meteen aan Stefan(MR).  

Stefan geeft aan dat de MR samen met Feike vanuit de OV en een ouder van school (architect) nog 

aan het onderzoeken is naar de mogelijkheden van het Integraal Kind Centrum en het eventueel 

opheffen van de locatie Wevelaan. Ook Jon van Zoelen (KSU) en Rik zijn hier bij betrokken. Er moet 

voor de zomer duidelijkheid komen. De aanvraag voor de projectleider ligt ook nog bij de gemeente.  

Continurooster: Een dergelijk rooster zal volgend schooljaar in ieder geval niet worden ingevoerd. Er 

is nog wel overleg met de 2 andere scholen in de wijk, aldus Stefan. De school moet het onderwerp 

weer op de agenda zetten; eerder is er nog geen taak voor de MR. De enquête door de MR over de 

eventuele invoering is dan ook uitgesteld. Bij de  invoering van een continurooster dient een 

meerderheid van de ouders uit de oudergeleding van de MR toe te stemmen. De school moet een 

jaar van tevoren de invoering aankondigen. 

Herverdeling na groep 5: de MR heeft dit punt in een vergadering in april 2015 besproken en de 

school vervolgens positief hierover geadviseerd. School wil de groepen graag beter indelen en de 

oudergeleding van de MR kon zich daarin vinden. De oudergeleding van de MR wordt gehoord als 

vertegenwoordiger van de ouders en heeft dit niet als een zwaar punt ingeschat. De MR heeft dit 

niet met de OV besproken en school heeft er toen ook niet over gecommuniceerd. In november 2015 

is er door school een berichtje via Social Schools naar de ouders van de groepen 5 gestuurd. Op deze 

communicatie is wel wat aan te merken, aldus Stefan. Vanuit de ouders zijn er vervolgens veel 

vragen: is er een beleidsplan, waarom is de info-avond pas gekomen na alle commotie, ouders uit de 

groepen 5 hebben bezwaar gemaakt, wat zijn alternatieven, wat gebeurt er als het niet blijkt te 

werken; wie bepaalt op basis waarvan welke kinderen er bij elkaar komen; in groep 6 gaan ook de 

Cito’s meetellen, zitten de kinderen dan in een veilige leeromgeving? De info-avond die uiteindelijk 

door school voor de groepen 5 is georganiseerd was best heftig, aldus een aantal ouders. De ouders 

van de groepen 5 hebben nu een brief ontvangen van school met uitleg over de motivatie, aanpak en 

criteria voor de herverdeling. De kinderen gaan de komende maanden projectlessen volgen in 

verschillende samenstellingen, zodat de juffen de groepsdynamiek kunnen bekijken. Ook zullen 

ouders en kinderen gevraagd worden met welke vriendjes ze graag in de klas willen zitten. In mei zal 

de indeling van de klassen bekend gemaakt worden.  

De OV zal bij Rik aandringen op een info-avond voor alle ouders van school.  



2. Notulen 7 december 2015 

De notulen worden zonder aanvullingen en wijzigingen aangenomen. 

3. Actiepunten 

Binnenkort hebben wij als DB OV een gesprek met Rik. Wij zullen daarin onder meer het punt van de 

herverdeling van de groepen 5 aankaarten en bij hem –als hierboven gezegd- erop aandringen om 

een info-avond voor alle ouders te organiseren. 

4. OV-activiteiten 

 Carnaval: Het was erg leuk, veel complimenten vanuit school en ouders. Echter om het te 

organiseren was er weinig info beschikbaar, de datum kwam pas laat, budget was eerst niet 

duidelijk. Het is goed om dit te evalueren; wat wordt er precies van de organiserende ouders 

verwacht door school, fijn als er een draaiboek komt.  

 Afscheid Ralph: Ralph was erg blij met de appelboom, veel dank Chee-Fan en Monique en 

alle creatieve klassenouders! 

 Paasontbijt: het loopt goed. Het is de bedoeling dat de klassenouders het ontbijtje voor de 

juf en eventuele stagiairs maken. De Paasontbijtcommissie maakt het ontbijt voor niet-

lesgevend personeel. 

 Palmpasen: deze commissie is ook begonnen. 

 Koningsspelen: deze commissie is ook druk bezig. Juf Janine doet een oproep voor 

hulpouders via Social Schools en zij studeert met de kinderen de speciale dans in. Juf Carleen 

heeft de attributen besteld. Er is deze keer geen ontbijt (dat bij de officiële Koningsspelen 

hoort) genomen, dus eigenlijk is het weer de sportdag.  

 Korfbal: druk bezig; de toernooien zijn op 15 en 22 april. 

 Voetbaltoernooi: ook druk bezig: de sporttenues zijn overgedragen aan Marjan, bijna alle 

coaches voor de teams zijn geregeld.  

 Schoolreis: Het is nog geheim voor de kids, maar dit jaar wordt het Safaripark De Beekse 

Bergen! Dinsdag 24 mei, groepen 3 t/m 7. Er komt onder meer een speurtocht en een 

rondleiding met gids per bus. In principe mogen alle klassenouders van deze groepen mee, 

als die niet kunnen, zal de juf loten voor andere ouders.  

 A4D: Margreet is contactpersoon vanuit school. De commissie zal binnenkort bij elkaar gaan 

zitten. Nog niet duidelijk is wanneer de A4D zal plaatsvinden.  

 

5. Medelingen 

Team: Margreet: Rik kan er op maandagavond niet bij zijn, even bekijken wanneer het voor hem wel 

mogelijk is.  

MR: zie boven 

OV: Tanja: nog bezig met verkeersactiviteiten te organiseren voor de groepen 5 en 6.  

 

6. Rondvraag en sluiting 

 Zijn er vanuit Cito richtlijnen over de termijn van de toetsperiode? De periode op school is 

lang, klopt dat? Margreet zoekt het uit. AP Margreet 

 Een info-avond over de kanjertraining is nuttig, alleen niet handig gepland op de avond voor 

de voorjaarsvakantie. Margreet: diegene die de training gaf, was erg druk bezet. 



 Ouders waren blij met de voorlichting van het RIVM over luizencontrole.  

 Zijn de leerkrachten goed op de hoogte van de verschillende manieren waarop bij een Cito 

toets met dyslexie omgegaan kan worden? Margreet neemt dit punt mee naar Ingeborg. AP 

Margreet 

Annemiek sluit de vergadering om 21.30 uur. 

OV-kalender: 

12 april 2016: OV groepslaag  

13 juni 2016: OV allen 


