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Verslag van de vergadering van de Oudervereniging van de Paulusschool 

d.d. 30 september 2019 20.00-22.00 uur 

 

1.Opening en mededelingen 

Chee-Fan heet iedereen welkom bij deze eerste OV vergadering van het nieuwe schooljaar. 

2. Conceptverslag 17 juni 2019 (zie bijlage 1) 

Geen opmerkingen over het conceptverslag. Het wordt vastgesteld. 

3. Mededelingen MR 

Annemiek meldt het volgende vanuit de MR: 

- De MR heeft afscheid genomen van Imke van Neerijnen en Jules Lavalaye verwelkomd als 
nieuw lid. 

- Momenteel vinden er gesprekken plaats over de mogelijkheden om in de toekomst alle 
leerlingen van de Paulusschool op 1 locatie (aan de Van Bemmelenlaan) gevestigd te krijgen. 
Ook de gemeente schaart zich nu achter dit streven. De MR heeft hierin adviesrecht. 

- M.b.t. ‘Andere tijden’ zal er een vragenlijst via de mail naar ouders worden gestuurd om de 
ervaringen van het eerste jaar te polsen. Onder de kinderen en het onderwijsteam zijn de 
ervaringen met ‘Andere tijden’ reeds gepolst. De MR heeft aangegeven ‘Andere tijden’ pas 
na drie jaar echt te willen evalueren. 

- Binnen de Stichting Vrienden van de Paulusschool (SVP) zijn er op korte termijn twee 
vacatures i.v.m. het vertrek van twee zittende leden. Mocht iemand belangstelling hebben, 
laat het weten. 

4. Mededelingen Paulusschool 

Margreet geeft aan dat het schooljaar goed begonnen is. Alle groepen zijn bemenst. Er is 
inmiddels ook opvolging c.q. vervanging geregeld voor de leerkrachten Carleen (i.v.m. 
verhuizing) en Leonie (i.v.m. zwangerschap). Patrick is momenteel aan het re-integreren.  

5. Indeling commissies + groepslaagvertegenwoordigers (zie bijlage 2) 
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De verschillende commissies voor de te organiseren activiteiten worden gevuld en de 
groepslaagvertegenwoordigers worden aangesteld. Zie de bijlagen voor een overzicht van de 
commissies en de klassenouders (incl. groepslaagvertegenwoordigers). 

6. Stavaza commissies 

- Terugblik slotfeest en schoolreisjes 

Er wordt teruggeblikt op een geslaagd slotfeest. Veel ouders, kinderen en leerkrachten 
waren aanwezig. Aandacht wordt gevraagd voor het tijdig communiceren van het verzoek 
om hulpouders. Komend schooljaar zal gezamenlijk met school worden bezien of het jaar 
wederom wordt afgesloten met een slotfeest (voorkeur OV) of dat wordt gekozen voor een 
andere jaarafsluiting.  

Afgelopen vrijdag zijn de groepen 3 tot en met 8 op schoolreis naar het Archeon geweest. 
De kinderen maakten spelenderwijs kennis met de prehistorie, Romeinen en de 
middeleeuwen. Het was erg geslaagd! 

Aandachtspunt voor de volgende keer is het eerder vastleggen van het busvervoer. 
Bovendien is gebleken dat de kosten van vervoer in oktober lager zijn dan in september.  

Het schoolreisje van de kleuters naar de speeltuin kon i.v.m. het slechte weer helaas niet 
doorgaan. In school was er een geslaagd alternatief programma. 

- Vooruitblik Dag van de leraar, Sinterklaas  

Komende vrijdag is het de dag van de leraar. Net als vorig jaar zullen de leerkrachten d.m.v. 
een borrelhap van de Vershoek in het zonnetje worden gezet. Dit zal het db OV verzorgen. 

Er wordt vooruitgeblikt op het Sinterklaasfeest. Het Sinterklaasjournaal wordt gevolgd v.w.b. 
het uiterlijk van de Pieten. Een geschikte Sint moet nog benaderd worden. 

7. Rondvraag en sluiting 

Marlijn merkt op dat het schoolplein regelmatig onder water staat bij hevige regenval. Kan 
hier iets aan worden gedaan? Margreet neemt het op met Menke. 
 
Margriet informeert of er nog spreekbeurten worden gehouden in de klassen. Margreet 
geeft aan dat er ruim aandacht worden geschonken aan presentatievaardigheden via Jeelo 
en Staal. Ook de klassieke boekbespreking vindt niet meer standaard plaats. 
 
Ragnhild informeert naar de vieze wc’s aan de Wevelaan. Kan hier iets aan worden gedaan, 
het is al jaren een bron van zorg. Margreet geeft aan dat de situatie recent verbeterd is en 
zal het opnemen met Menke.  
 
Ragnhild informeert naar het sokkenbeleid aan de Wevelaan. Dit wisselt schijnbaar per klas 
en levert onduidelijkheid op. En in combinatie met de wc’s natte sokken/ pantoffels. 
Margreet geeft aan dat dit op de informatieavond in de klassen is toegelicht. Ze zal het 
opnemen met Menke. 
 
Ragnhild uit zorgen van een ouder over de oversteek aan de Eijkmanlaan die nog steeds als 
onveilig wordt gezien. Geopperd wordt eventueel alternatieve oversteekplekken (bv. bij de 
rotonde) te gebruiken. 


