
 

 

Notulen Oudervereniging Paulusschool Maandag 8 december 2014  

Aanwezig: 

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

Chee-Fan Lee, Monique Gelissen, Annette Lindeman, Marlijn Mul-van Koppen, Anneloes Medendorp, 

Vanessa Vastrick, Stella de Heij, Margreet Vonk (team). 

 

1. Opening 

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

2. Notulen 

De notulen van 24 september 2014 worden aangenomen zonder aanvullingen en wijzigingen. De 

notulen van 3 november 2014 worden met 1 wijziging aangenomen: Hermine Schure is ten 

onrechte benoemd tot groepslaagvertegenwoordiger van de groepen 3 en heeft schriftelijk 

bedankt als lid; Dit had Chee-Fan Lee moeten zijn; Chee-Fan Lee wordt benoemd als 

groepslaagvertegenwoordiger van de groepen 3. 

 

3. Actiepunten 

Op de actiepuntenlijst van vorig schooljaar stond nog 1 actiepunt open: de putten op het 

kleuterplein die goed afgesloten dienden te worden; dit is inmiddels door Patrick gedaan (dmv 

tie-wraps). 

Margreet geeft aan dat het de taak van Patrick is om de dispencers bij de wc’s en in de klassen bij 

te vullen met zeep.    

 

4. OV-activiteiten 

Voor alle OV-activiteiten geldt: 

Er is een budget, je kunt aan Feike een voorschot vragen of alle bonnen achteraf declareren. 

Verzoek is om dit ook even op te nemen in de draaiboeken en na de activiteit de laatste versie 

van het draaiboek te mailen aan Tanja. 

Het Sinterklaasfeest was geslaagd, de betrokkenen worden bedankt voor het organiseren. 

Wellicht is de huidige kleding van Sinterklaas aan vervanging toe??  



De Kerstcie ligt op schema, glühwein zal gratis zijn. Er is nog hulp nodig voor het op- en afbouwen 

van de borrel. 

De schoolreisjes voor de groepen 3 t/m 7: Er is een voorstel gedaan aan de betreffende juffen 

(Janneke Metz en Mascha). Het Open Luchtmuseum, iedere groepslaag doet een eigen project. 

School heeft bepaald dat het op 15 juni is, tegelijk met de start van het kamp van groep 8. Per 

leerling is er 26 euro budget (wordt dit jaar vanuit de OV betaald), kinderen met een 

museumkaart krijgen 5 euro korting. Alle begeleiders mogen gratis mee. 

Matthijs de Widt is vanuit de Paulusschool bezig met het regelen van het schoolvoetbaltoernooi, 

er zal in de klassen geloot moet worden aangezien er per school niet veel teams mee kunnen 

doen. 

Het organiseren van het Carnaval zal dit jaar voor het eerst mede door de OV gedaan worden. 

Wat is precies de bedoeling, wie is de contactpersoon vanuit het team, Feike zoekt dit uit.. 

Verder zijn hier nog geen klassenouders voor.. 

Ook bij de organisatie van de Avondvierdaagse en de Koningsspelen zijn nog mensen nodig.. 

Het Schoolorkest is geen activiteit van de OV. 

5. Mededelingen 

Team: Er zijn een aantal wisselingen van juffen door ziekte en zwangerschap. 

MR: de MR heeft schriftelijk laten weten dat zij onder meer het punt “gym Wevelaan” heeft 

besproken (geen gym volgens de leerlijn, omdat de juffen niet bevoegd zijn); Op korte termijn is 

hier geen oplossing voor. Voor het komende jaar zal er door Ralph gekeken worden naar 

clustering van uren, zodat er een vakdocent ingezet kan worden. Nu zijn alle uren verspreid over 

de week. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid om de leerkrachten op te leiden (kostbaar en 

intensief traject), maar ivm wisseling van leerkrachten op de Wevelaan is dit ook niet direct een 

oplossing. Ralph bekijkt of er een leermethode bestaat die rekening houdt met de beperking van 

de leerkracht. Ook wordt er gekeken of er gebruikt gemaakt kan worden van een andere locatie 

(Rietveld), zodat daar de lessen op 1 dagdeel door een vakdocent gegeven kunnen worden. 

OV: vanuit de verkeersouder Leonard van Nispen is aangegeven dat er in de ochtend een 

opstopping is bij het hek bij de hoofdingang, ouders gaan met (bak)fietsen door het hek. Op 

donderdagen staan daar ook nog containers. Elke ochtend het hek open en dicht doen is geen 

optie (zwaar, 2 mensen nodig). Meer mensen via de andere ingang, bijv ouders met een 

(bak)fiets? Meer ouders lopend? Van belang is dan iig dat het hek aan de zijkant (Voort van 

Zijplaan) dan wel geopend is (regelmatig om 15.00 uur dicht) Actiepunt DB OV 

FAQ: we willen graag een frequently asked question-lijst maken, waar zowel de OV als het team 

onderwerpen voor aan kan dragen. Denk bijvoorbeeld aan het luizenprotocol. Als ouders ideeën 

hebben, dan horen we dat graag. 

Het is een leuk idee om in elke klas een klassenborrel te houden. 

De app “klasbord” in elke groep? In deze groepsapp zitten de juffen en de ouders (per klas). 

Handig om info door te geven over de klas, uitjes e.d.. Margreet bespreekt het in het team, en 

het verzoek aan de klassenouders om dit met de betreffende leerkracht te bespreken. In groep 

5A wordt de app al gebruikt en dat bevalt goed. 

 



6. Rondvraag en sluiting 

Hoe staat het met het project schooltuintjes? Margreet zegt dat dit er niet meer is. DB OV gaat 

met Ralph bespreken of dit nieuw leven ingeblazen dient te worden. 

Tweetakt Festival verzorgt in het voorjaar educatieve kunstprojecten op basisscholen waar 

kinderen actief aandeelnemen. Er ligt ook een voorstel voor de Paulus. Het kost 6 euro per kind. 

Het programma ziet er leuk uit. Margreet brengt het in bij het team voor de groepen 6 t/m 8. 

N.B. Inmiddels afgesproken dat het doorgaat en de kosten gedeeld worden door school en de 

OV. 

Annemiek sluit de vergadering. 

 

OV Kalender 

9 februari 2015 (allen) 

13 april 2015 (groepslaag) 

15 juni 2015 (allen) 

 

 

 

 

 

 


