
 

 

Notulen van de Vergadering Oudervereniging Paulusschool d.d. 7 september 2016, 20.00 uur tot 

21.30 uur 

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

(secretaris), Rik Spoelstra (team), Margreet Vonk (team), Stella de Heij, Marjan Jeucken, Anneloes 

Vellener, Colette van Zanten, Nienke Kwaaitaal, Maaike Koebrugge, Brechtje Arts-de Vries, Mechteld 

van Rooijen, Hector Timmers, Veelke Derckx, Manon Koot, Mirja van der Elst, Silke Ruediger, Patrycja 

Stempniewicz, Judith Karman, Peter van der Graaf, Caroline Scherpenhuijsen, Elske van Wijngaarden, 

Mascha Buiting, Esther de Koning, Sylvie Gybels, Annemarie van Hoeve, Annemarie Koot, Floortje 

Schrier, Marlijn Mul-van Koppen, Chee-Fan Lee, Tinneke Beirens, Annemiek Hautvast, Dick van 

Lokhorst.  

1. Opening 

Annemiek opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  

2. Notulen 13 juni 2016 

De notulen worden zonder wijzigingen aangenomen. Eén opmerking: In plaats van Patrick van den 

Boom is nu Manon Koot secretaris bij de Stichting Vrienden van de Paulusschool (SVP) geworden.  

3. OV-activiteiten 

De commissies worden ingevuld. Zie de bijgevoegde lijst. Twee opmerkingen: Voetbal: door loting 

kunnen sommige kinderen 2 opeenvolgende jaren buiten de boot vallen. Marjan zal dit met Janine 

bespreken. En voor het schoolreisje geldt: de commissies kunnen in overleg met de betrokken 

leerkrachten beslissen of de groepen 3 en 4 apart van de andere groepen op schoolreis gaan.  

Groepslaagvertegenwoordigers: 

Groepslaag Naam 

Groep 1/2 Nienke Kwaaitaal 

Groep 3 Manon Koot 

Groep 4  Elske van Wijngaarden 

Groep 5 Chee-Fan Lee/Marlijn Mul-van Koppen 

Groep 6 Dick van Lokhorst 

Groep 7 Marjan Jeucken 

Groep 8 Annemiek Hautvast 



 

School t-shirts: Caroline, Mascha, Annemiek K. en Tanja zullen binnenkort de school t-shirts 

uitzoeken. 

 

4. Actiepunten 

 Struiken in fietsenrekken: Margreet: deze zijn gesnoeid 

 Zoekfunctie Social Schools: Er worden een aantal punten aangedragen die niet goed gaan in 

Social Schools. Margreet zal dit met Manon Beuker bespreken. Als klassenouders over 

problemen worden aangesproken, deze graag doorspelen aan Margreet. 

 Activiteiten spreiden over de woensdagen en vrijdagen o.a. Sluiting van Projecten: Als 

klassenouder dit graag zelf met de leerkracht bespreken. 

 Schoolfotograaf: Sommige ouders zouden graag een keer een andere schoolfotograaf willen 

proberen. Annemiek K. pakt dit punt op. 

 

5. Mededelingen 

 Team: Margreet: we zijn weer goed gestart. Volgende week start in alle groepen het Project 

Voeding en Gezondheid. Rik: Er komt binnenkort een bericht aan alle ouders over het 

eventueel wijzigen van de schooltijden. We praten met andere scholen in de buurt en de 

bso’s. We willen onderzoeken wat de ouders en het team wensen, wanneer we een 

eventuele wijziging kunnen invoeren. 

 MR: geen punten aangeleverd.  

 OV: Annemiek: Startfeest: dank aan Chee-Fan en Pieter Schure, goed georganiseerd, het was 

erg gezellig. De groepen 8, die afgelopen schooljaar geen slotfeest hadden, waren ook 

uitgenodigd. Jammer dat weinig ouders zich hadden aangemeld om mee te helpen tijdens 

het feest. Herindelen groepen 6: Sommige ouders ervaren het als verfrissend, nieuwe start, 

patronen hoe kinderen op elkaar reageren worden doorbroken. Leerkrachten zijn ook 

positief. Kritiek op de communicatie van de herindeling en de transparantie van de criteria 

die gehanteerd zijn is er ook. Rik: we gaan aan het einde van het schooljaar evalueren. Feike: 

voor de commissies is er budget; je kunt een voorschot aan Feike vragen, dan wel het bedrag 

eerst voorschieten. Bonnen graag indienen via mail, whatsapp, persoonlijk geven..  

 

6. Rondvraag en Sluiting 

Annemarie K: zijn er draaiboeken voor de activiteiten? Ja, worden nog door Tanja rondgestuurd. 

Annemiek sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn of haar komst. 

 

Data: 

Maandag 31 oktober 2016 ALV 

Dinsdag 13 december 2016 Groepslaag 

Dinsdag 7 februari 2017 

Maandag 10 april 2017 Groepslaag 

Woensdag 14 juni 2017   


