
 

Notulen Oudervereniging Paulusschool maandag 8 juni 2015 

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

(secretaris), Ralph Borghart (tot 21.00 uur), Margreet Vonk (team), Silke Ruediger, Annemarie Koot, 

Brechtje Arts, Hector Timmers, Mandy Willems, Leonard van Nispen, Anneloes Vellener, Hermine 

Schure, Marjan Jeucken, Annelies van der Ree, Chee-Fan Lee, Monique Gelissen, Marlijn Mul-van 

Koppen, Anneloes Medendorp, Yvette van Aarle. 

1. Opening 

Annemiek opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom. 

 

2. Notulen 

De notulen van 13 april 2015 worden zonder aanvullingen en wijzigingen aangenomen. 

 

3. Actiepunten 

Hek kleuterplein: Ralph heeft contact gehad met de KSU, er wordt bekeken wat de beste 

constructie is, en na de zomervakantie komt er een afsluiting bij het plein. 

Container Ludens: Ralph heeft het probleem wederom besproken bij Ludens en hen ook 

aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Indien er opnieuw problemen worden ervaren 

mbt deze container, is het verzoek van Ralph om dit rechtstreeks op te nemen met Ludens. 

Gymupdate:  Het streven is om de uren die we op de Van Bemmelen hebben te behouden. Er 

is nog geen uitsluitsel of we op de Wevelaan op 1 ochtend gym kunnen hebben. Ralph is hier 

nog mee bezig. De gymzalen van het Rietveld zijn van het Rietveld zelf, vandaar dat het 

Rietveld zelf een indeling mag maken. Marlijn geeft aan dat het Rietveld van de gemeente 

subsidie krijgt om het voor de wijk makkelijker te maken om de gymzaal te huren. 

Schooltuintjes: Juf Marjel en Cecilia komen nog voor de zomervakantie met een plan en 

bijbehorende kosten. De offerte komt dan op de wensenlijst van de SVP. 

Boeken labelen: Er is een budget van school om jaarlijks boeken aan te schaffen. Juf 

Marjolein is de leescoördinator, zij labelt zelf en heeft geen hulp van ouders hierbij nodig. 

Deze OV-commissie wordt weer afgeschaft. 

Social Schools: vervangt op termijn de website, Digiduif en Pauluspost. Je kunt aangeven op 

welke klassen je wilt abonneren. Ook is het mogelijk om zelf een groep aan te maken, een 

soort gesloten facebook, aldus Ralph. 

Vijf gelijke dagen rooster: De aanleiding hiervoor nu is de nieuwe cao van de juffen. Dit legt 

een druk op het lesrooster. De oudergeleding van de MR zal een ouderraadpleging met een 

aantal modellen (bijv continu-rooster, elke dag op dezelfde tijd uit, of de woensdag en 

vrijdag kortere lesdagen, wat te doen met de lunch?) doen. Daarna neemt de MR hierover 

een besluit.  

Meivakantie 2016: Ralph: Het plan is dat de kinderen 2 weken mei-vakantie hebben en de 

leerkrachten 1 week vakantie en 1 week studiedagen. Dit wordt binnenkort in de MR 

besproken. De officiële vakantie is van maandag 2 mei t/m vrijdag 6 mei 2016. De tweede 



vakantieweek voor de kinderen zou dan de week hiervoor gepland worden (ma 25 april t/m 

vr 29 april 2016, hier valt Koningsdag dan in.) 

Huisvesting: Ralph: Het doel van de Paulusschool is om alle groepen in 1 gebouw te 

huisvesten. De gemeente wil toe naar Integrale Kind Centra (IKC) en heeft daartoe een pilot 

opgezet. Dat betekent een intensieve samenwerking tussen scholen, bso, tso en  

peuterspeelzaal. De gemeente stelt hiervoor ws ook een budget beschikbaar.Er komt een 

extern adviseur die gaat kijken of dit plan ook haalbaar is. De ruimtes in het gebouw zullen 

dan veel effectiever gebruikt worden > als de 4 bsolokalen bij Ludens worden aangepast, kan 

daarin overdag les worden gegeven. Ludens zou dan na schooltijd leslokalen kunnen 

gebruiken als bso-ruimte. Nieuwe scholen worden vaak zo opgeleverd. 

Opvolging Ralph: Het team, de oudergeleding van de MR en de leerlingenraad hebben 

meegedacht over de profielschets. Binnen de KSU is er geen kandidaat. Er zal nu extern 

geworven worden. Ralph zal de KSU vragen of de vacature voor de zomervakantie uitgezet 

kan worden. 

LOS:  Onlangs is gebleken dat een invalkracht geen Nederlands verstond. Ralph geeft aan dat 

het ivm de veiligheid van de kinderen het noodzakelijk is dat de overblijfkrachten Nederlands 

verstaan. Ralph zal dit nog een keer aankaarten bij LOS. 

 

4. Activiteiten 

Schoolreisje: Chee-Fan en Hermine: Vanuit het Museum is de eis dat er 4 ouders per klas 

meegaan ivm de activiteiten in het Museum. Dit kan niet door school of de OV gewijzigd 

worden. De juffen dienen de namen van de ouders die meegaan nog door te geven. De 

samenwerking met school is wat hen betreft niet van de grond gekomen, het schoolreisje is 

nu door 2 ouders georganiseerd.  

Er zal nog een evaluatie plaatsvinden. Het schoolreisje verplaatsen van juni (einde schooljaar) 

naar september (begin schooljaar, minder activiteiten) lukt voor komend schooljaar niet 

meer.  

A4D: De eerste 3 dagen zijn goed verlopen. Helaas kon er de laatste avond vanwege het weer 

niet gestart worden. Voor de groepen 5 bleek de 10 km toch wat ver, een idee om volgend 

jaar de groepen 5 weer 5 km te laten lopen? Ook hier zal een evaluatie plaatsvinden.  

Slotfeest: de voorbereidingen verlopen goed. Voor een andere opzet (parade-achtig) was het 

nu tekort dag.. 

 

5. Mededelingen 

Team: geen 

MR: geen 

OV: 

 Het schoolreisje (25 euro per kind) wordt dit jaar betaald uit het overgebleven TSO 

geld, zoals besloten op de OV-vergadering van 14 april 2014.  

 De wensenlijst voor de SVP zullen we binnenkort indienen bij de SVP (behoud 17 

groepen, vakdocent gym, RT, schooltuintjes, dramadocent, ipads, cultuurproject).  

 Graag aangeven of je zelf doorgaat als klassenouder en voor welke groep. Is dit niet 

het geval, dan graag de naam en het email-adres van je opvolger aan Tanja mailen.  

 Klassenouders van de groepen 1 en 2: graag de brief die bestemd is voor nieuwe 

ouders aan Tanja mailen. 

 

 



 

6. Rondvraag en Sluiting 

Leonard: stopt per de zomer als verkeersouder, wel blijft hij aan als coördinator van de 3 

scholen in de wijk, Glenn Augusta en Tanja volgen hem op als verkeersouders van de Paulus. 

Annemiek dankt Leonard voor zijn jarenlange enthousiaste inzet.  

Monique: het is handig als de juffen per groep aan het begin van het schooljaar een lijst 

hebben met de activiteiten die al bekend zijn en waar ouderhulp bij nodig is. Dan kunnen alle 

ouders uit de klas gevraagd worden om in te tekenen en kunnen zij makkelijker rekening 

houden met hun werk.   

Er wordt opgemerkt dat er in het voorjaar weer veel activiteiten (met ouderhulp) zijn.  

Misschien leuk als er een keer een verslagje van de Leerlingenraad in de Pauluspost komt.  

 

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


