
 
 

Notulen Oudervereniging Paulusschool 22 april 2013 

 

Aanwezig: Matthijs de Widt (voorzitter OV), Pien de Jonge (penningmeester), Feike 

van der Werf (Secretaris OV), Margreet Vonk (team) 

 

Anne Wiertsema Marlijn Mul-van koppen Marianne Cuypers 

Tanja Zomerman Lyke Apontoweil Diana Kelder  

Anita Stokhorst Silke Ruedigger 

   

1. Opening 

Matthijs heet iedereen van harte welkom.  

Vraag is of er nog wat gedaan wordt vanuit de school ivm de abdicatie van Koninging 

Beatrix. Veel scholen doen mee aan de Koningsspelen maar dan heeft Paulusschool 

vrij ivm studiedag. Kan ook niet op donderdag ivm entreetoets dus dit jaar niets. Pien 

heeft wel knikkertegel ontvangen en hier gaat vanuit TSO wat mee gedaan worden.  

 

2. Notulen d.d. 11 februari 2012 

Punt 5 OV-activiteiten  

Schoolvoetbal is goed gelopen. Groep 8 heeft stedelijke finale gehaald en helaas 

met 2-1 verloren. Goed resultaat. 

Paasontbijt was erg leuk, meeste mensen erg enthousiast, kinderen zeker en ook de 

juffen. Opzet houden voor volgende jaren. Er zullen wel wat kleine zaken gewijzigd 

worden maar overall geslaagd!! 

Punt 7 Mededelingen 

OV Shirts De shirts zijn er, goed gelukt, erg opvallend en groep 1/2 hebben ze al 

aangehad. Elke klasseouder krijgt een tas met de shirts van die klas en een 

wasinstructie. 

   

De notulen worden goedgekeurd. 

 

3. Terugkoppeling thema avond 

Helaas is Isabel niet aanwezig en ook geen terugkoppeling per mail oid ontvangen. 

Mee naar volgende vergadering.  

Vanuit groep wordt aangegeven dat Isabel niet enthousiast was over de inhoud van 

de avond, spreekster leek meer gewend aan kleine groepen en meer interactie wast 

niet mogelijk is met zo’n grote groep. Opkomst was hoog dus ouders waren 

klaarblijkelijk wel enthousiast. 

 

4. OV-activiteiten 2012/2013 

 A4D 



Deelname met de Bilt/Bilthoven staat vast en Paul Bruijs heeft de leiding voor de 

organisatie vanuit de Paulusschool. Verdere informatie volgt. 

 Schoolorkest 

De buitenland trip naar Engeland gaat helaas dit jaar niet door ivm schoolvakantie 

van de school in Engeland. Er wordt gekeken naar een alternatief programma in de 

laatste week van mei in Belgie. Verdere info volgt. 

 Schoolreis 

De algemene opinie is dat de kosten voor het schoolreisje hoog zijn en zeker in 

tijden van bezuinigingen. Dit jaar kan hier niets meer aan veranderd worden, het is al 

over 2 weken, maar wel kijken naar volgend jaar en de jaren erna. Voorstel om 

ouders (uit OV of niet) bij de organisatie te betrekken en te kijken wat er mogelijk is 

voor minder geld.  

Schoolreis groepen 1/2 zijn al geweest, erg leuk, maar het lopen naar speeltuin toe 

was (te) ver voor de jongsten. Was wel uitzonderlijk ivm wegwerkzaamheden maar 

toch kijken hoe dit anders kan worden opgelost.  

 Lustrum 

Lustrum activiteiten zijn de gehele week in juli. Er zijn werkgroepen per activiteit/dag 

en loopt op schema. Geen mededelingen over de inhoud uiteraard.  

Er is onduidelijkheid over hoogte van het budget en wie budget eigenaar is. DB zal 

dit uitzoeken in gesprek met Ralph. Er komt een slotfeest voor reünisten, ouders en 

kinderen i.p.v. slotfeest. DB OV zal met Ralph bespreken of er toch slotborrel 

georganiseerd mag/kan worden!   

 

5. Mededelingen 

 Team 

Groep 8 heeft presentatie gehouden van hun invulling voor het schoolplein van de 

Paulusschool. Dit hebben de leerlingen samen met leerlingen van het Rietveld 

gedaan. Er zal gekeken worden of er onderdelen kunnen worden meegenomen bij 

verbouwing van het schoolplein aan de voorkant. 

 

 MR 

Geen 

 

 DB OV 

Ralph heeft verzoek gedaan aan OV om bij te dragen aan opknappen van het achter 

schoolplein. Het achterplein is onder handen genomen maar er is extra geld nodig 

om het helemaal af te maken. De school mag hiervoor boven haar budget van 

2012/2013 gaan en heeft dan nog 2000 euro nodig van de OV. OV heeft dit 

toegezegd, komt uit de reserves.  

Discussie over  

a. Hoe kan het dat er zoveel extra geld nodig is en er al begonnen is met de 

verbouwing?? Normaal kijk je eerst of het financieel kan en dan begin je pas!! 

DB OV uitzoeken. 

b. Waarom geven we geld aan het schoolplein in deze tijden van bezuinigingen 

en eventueel tekort voor leraren? 

c. Mag DB OV dit zomaar beslissen of is hier toestemming van ALV voor nodig? 

 



Informatie naar aanleiding van gesprek DB OV met Ralph 

DB OV heeft op 25 april gesprek gehad met Ralph over het schoolplein. Hierin heeft 

Ralph toegelicht hoe het proces is verlopen.  

De school heeft diverse offertes aangevraagd voor het opknappen van het 

schoolplein achter. Dit betrof o.a. het aanpassen van de kruiptunnel aangezien hier 

ater in bleef staan, kunstgras hier bovenop, het aanpakken van de begroeiing 

aangezien hier veel stuifzand op schoolplein komt en daardoor ook meer naar 

binnen. Na afweging is besloten om met 1 leverancier in zee te gaan en de 

werkzaamheden op te delen in 2 fasen, eerste de kruiptunnel en in 2e instantie de 

begroeiing (2013/2014). Voor fase 1 was genoeg budget aanwezig. Na voltooiing 

bleek de realisatie stuk goedkoper dan begroot en is bekeken of het mogelijk is ook 

de 2e fase dit jaar uit te voeren. Hierop is aan de OV het verzoek gedaan om een 

lening die in het jaar erop zal worden terugbetaald. Dit is ook overlegd met KSU en 

KSU heeft aangegeven dat zij liever geen lening zag, dit is administratieve 

rompslomp, maar dat de school over haar begroting heen mag gaan voor deze 

opknapbeurt maar kwam de school nog € 2000,-.tekort. Hierop heeft de OV na vraag 

van school besloten haar TSO reserve hiervoor te gebruiken. Dit bedrag was ook 

bedoeld voor extra’s voor de school en dit lijkt de OV een goede besteding.      

 

A4d is van 4 – 7 juni in de Bilt. 

 

6. TSO  

Algemene indruk is erg positief. Er zijn veel leerlingen van groep 8 gestopt, wat op 

zich een logische situatie is. Er zijn wat problemen geweest met kinderen op lubro 

veldje maar lijken aanloop probleempjes. Er zijn veel krachten beschikbaar, goede 

krachten wat erg positieve ontwikkeling is. Er is wat rumoer en onduidelijkheid 

geweest over de gele kaarten. Moet dit nu zo?? Wat gebeurt er mee? Bedoeling is 

dat kinderen weten dat er gele kaarten bestaan en dus extra goed weten dat er 

positief gedrag wordt beloond. Tot op heden geen gele kaarten uitgedeeld.  

 

7. Rondvraag en sluiting 

Is er iemand gevonden voor het SVP-bestuur nu Ralph er uit gaat (op verzoek 

KSU)? Ja er heeft zich iemand aangemeld en zal zo goed als zeker dee plek gaan 

invullen.  

 

Data OV vergaderingen 2012-2013 

 24 juni (All) 


