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Verslag voor de vergadering van de Oudervereniging van de Paulusschool 
(groepslaagvertegenwoordigers) d.d. 10 december 2018 20.00-22.00 uur  

 

1. Opening en mededelingen 

Chee-Fan heet de groepslaagvertegenwoordigers van harte welkom. 

2. Conceptverslag 24 september 2018 

Er zijn geen opmerkingen over het verslag, het verslag wordt vastgesteld. 

N.a.v. 

- De onderbouw, groep 1 tot en met 3, heeft 2 x 50 minuten gymles. De bovenbouw, groep 
4 tot en met 8, heeft 1 x 1 uur gymles. 

- Over andere tijden en de lunchpauze: de onderbouw heeft 20 minuten om te lunchen, de 
bovenbouw 15 minuten. In het begin was het even wennen voor leerkrachten en kinderen 
maar inmiddels zijn de meesten gewend aan de nieuwe modus. Vanuit de Leerlingenraad, en 
ook vanuit de werkgroep, zal er een evaluatie van de Andere tijden volgen. 

3. Mededelingen MR 

Elske schuift namens de MR aan en heeft de volgende mededelingen: 

- De MR heeft aandacht gevraagd voor het behalen van de leerdoelen vanuit Jeelo. 

- Er is vanuit school een tevredenheidsmeting verricht. Deze is niet door alle ouders 
ontvangen en ingevuld. De respons was hoog genoeg om met de resultaten aan de slag te 
gaan. Menke zal worden gevraagd naar de resultaten en de opvolging. 

- De MR heeft aandacht gevraagd voor een pestprotocol aangezien de Kanjertraining gericht 
is op het verbeteren van het sociale klimaat en hierin niet voorziet. 

- De MR heeft Menke gevraagd naar de begeleiding van de nieuwe leerkrachten die 
instromen. Vanuit de schoolleiding is aangegeven dat de nieuwe leerkrachten gekoppeld 
worden aan een ‘maatje’ en een informatiemap ontvangen. Ook vinden er regelmatig 
observaties plaats om de pedagogische en didactische vaardigheden te observeren. 
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- Binnenkort zullen twee nieuwe leerkrachten instromen: Floris en Laura. 
- De vertegenwoordiger van de Paulusschool voor de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad (GMR) van de KSU is Marc van Rossum. 
- Vanuit de MR is er continue aandacht voor de huisvestingproblematiek / twee 

locaties van de Paulusschool. Het staat opnieuw op de agenda bij de KSU. 

3. Mededelingen Paulusschool 

Margreet licht de personele wijzigingen toe, Floris en Laura zullen binnenkort starten. 
Vanuit de schoolleiding is er veel aandacht voor de sociale factor zodat er een hecht 
onderwijsteam ontstaan. Zo worden er oa gezamenlijke lunches, borrels en sporten 
georganiseerd. 

4. Stavaza commissies 

Er wordt teruggeblikt op een goed verlopen Sinterklaas feest. De kinderen hebben 
genoten. Jammer was de kwaliteit van de geluidsinstallatie waardoor voor veel kinderen en 
ouders de Sint en Menke op het schoolplein niet goed te verstaan waren. Er zal worden 
bekeken wat de mogelijkheden zijn voor een nieuwe geluidsinstallatie. Jan Eijrond zal 
hiervoor worden benaderd. Silke weet wellicht ook nog een contactpersoon. 

De Sint commissie geeft aan veel mooie foto's te hebben gemaakt maar i.v.m. de AVG 
terughoudend te zijn met het plaatsen van deze op social schools. Menke zal worden 
gevraagd naar het beleid in deze, aangezien van sommige kinderen geen foto's op social 
media mogen worden geplaatst. 

Elske informeert of het mogelijk is dat het schoolorkest volgend jaar voor een groter publiek 
optreedt dan dit jaar, het was nu enkel de Sint en de pieten. Het zal worden opgenomen in 
het draaiboek.  

De voorbereidingen voor het Kerstfeest zijn momenteel gaande. De school is inmiddels 
sfeervol versierd. Studenten/ scholieren hebben hierbij ondersteuning geboden. Zo mogelijk 
zal er in de toekomst vaker gebruik worden gemaakt van scholieren/ studenten om een 
handje te helpen. Zij verdienen hiermee studiepunten of bouwen werkervaring op en 
hulpouders en leerkrachten worden verlicht.  

Er zijn nog een paar vuurkorven nodig, graag een berichtje aan Silke mocht je er een hebben. 

Chee-Fan laat weten dat de schilderijen die in de Lustrumweek voor het goede doel gemaakt 
zijn vrijdag as. kunnen worden opgehaald door de kopers. De opbrengst is goed met 110 
verkochte schilderijen. 

5. Rondvraag en sluiting 

Er zijn geen punten voor de rondvraag. Chee-Fan dankt de aanwezigen en sluit de 
vergadering. 

 

 

 


