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Jaarverslag Oudervereniging 2015-2016 
 

Algemeen 

De oudervereniging (OV) is een vereniging van ouders waarvan de kinderen op de 

KSU Paulusschool Utrecht zitten. Het bestuur van de OV bestaat uit een voorzitter 

(Annemiek Kadijk), een penningmeester (Feike van der Werf) en een secretaris 

(Tanja Zomerman). Zij vormen met zijn drieën het dagelijks bestuur. Het bestuur 

wordt aangevuld met een vertegenwoordiger per groepslaag, in totaal 7.  

Elke groep heeft een of twee, soms zelfs drie, klassenvertegenwoordigers.  De 

klassenvertegenwoordigers nemen samen met het dagelijks bestuur van de OV de 

activiteiten en taken van de oudervereniging voor hun rekening. Ook dit jaar zijn er 

weer meer vaders actief binnen de OV, een leuke ontwikkeling.  

 

De OV stelt zich ten doel de samenwerking tussen ouders, het schoolbestuur en de 

medewerkers met betrekking tot goed onderwijs aan de leerlingen te bevorderen. 

De OV is verder bij vele activiteiten van de school betrokken. Die betrokkenheid 

varieert van ondersteuning van het team bij een activiteit tijdens schooltijd tot 

volledige organisatie van activiteiten na schooltijd. In dit jaarverslag volgt een 

impressie van de bezigheden van de OV van het afgelopen schooljaar.  

 

De jaarlijkse activiteiten 

 Sinterklaas –  Sint was weer van de partij op de Paulusschool; zowel vanuit het 

team als vanuit de ouders waren er veel positieve reacties op het feest. Leuk 

georganiseerd! De Sint had ook deels nieuwe kleding aan: habijt, baard en pruik. 

En ook aan de Pieten was gedacht, zij hadden mooie nieuwe pakken. Qua Pieten 

volgt de OV het Sinterklaasjournaal. 

 Kerstviering – Ook dit jaar was Kerst weer een groot succes. Op donderdagavond 

17 december 2015 hebben de kinderen in de klassen gedineerd, de hapjes waren 

heerlijk, en ook mooi gemaakt. De ouders hebben op de Van Bemmelen buiten 

geborreld, wederom een gezellige avond! 

 Carnaval – Er werd weer flink gefeest en gedanst door de kinderen en de juffen. 

Nieuw dit jaar was een optocht rond de school, waarbij ook nog een prijs 

gewonnen kon worden, erg leuk. Het was de tweede keer dat de OV betrokken 

was bij de organisatie van het carnaval. Wat er precies verwacht werd van de 
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organiserende ouders was nog niet duidelijk afgebakend, een leerpunt voor het 

volgende carnaval.  

 Palmpasen – Op 17 maart 2016 hebben de kinderen van de kleutergroepen  

palmpasen gevierd. ‘s-Ochtends zijn ze druk geweest met palmpasen-stokken 

versieren, daarna is een bezoek gebracht aan de Pauluskerk. Nu de Lichtkring 

gesloten is, was er vanuit de Pauluskerk een aantal ouderen gevraagd om de 

dienst bij te wonen. Hierdoor kon een aantal kinderen na de dienst hun stokken 

aan deze ouderen overhandigen.  

 Het Paasontbijt – Het zelfgemaakte paasontbijt blijft een succes formule; Alle 

kinderen hadden enorm hun best gedaan voor hun mede-klasgenootjes, en de 

klassenouders voor de leerkrachten. Ook het ontbijt van de commissie voor het 

niet-lesgevend personeel was goed verzorgd.  

 Sportdag – Dit jaar hebben we niet meegedaan met de officiële Koningsspelen. 

Wel zijn we gestart met de dans van de Koningsspelen onder leiding van juf 

Janine. Op het Sporting terrein was voor de middenbouw een circuit aan spellen 

uitgezet. De bovenbouw kreeg een aantal workshops aangeboden.  

 Schoolkorfbaltoernooi – Door veel teams is er weer enthousiast gekorfbald, 

altijd een gezellig toernooi. 

 Schoolvoetbaltoernooi – Het ging er bij het schoolvoetbaltoernooi weer fanatiek 

aan toe. Dit jaar is er pas gespeeld vanaf de groepen 6 in plaats van vanaf de 

groepen 5 (mede doordat andere scholen ook pas vanaf de groepen 6 meedoen.) 

Dit is goed bevallen.  

 Avondvierdaagse – De kinderen hebben weer enthousiast meegelopen in De Bilt 

e.o.. Gelukkig konden alle avonden doorgaan en ontving iedereen blij en trots 

zijn medaille.  

 Schoolreisje – Voor de tweede keer is dit jaar het schoolreisje mede door de OV 

georganiseerd. De groepen 3 tot en met 7 zijn naar De Beekse Bergen geweest, 

erg leuk. Wel werd bemerkt dat de lagere groepen ook behoefte aan spelen 

hebben, dit punt nemen we mee naar volgend jaar.  

 Slotfeest – Vanwege het slechte weer kon het Slotfeest helaas niet doorgaan. 

Besloten is om er een Startfeest van te maken, dit is gehouden op 1 september 

2016, met mooi weer! Een gezellige borrel, veel vakantieverhalen en leuke 

activiteiten voor de kinderen. Ook fijn was dat er dit jaar voor het eerst een 

aantal oppassen aanwezig was, handig onder meer bij de springkussens.  

 Schoolorkest – Kinderen vanaf groep 5 die 1 jaar muziekles hebben en noten 
kunnen lezen, kunnen meedoen in het orkest. Er wordt wekelijks gerepeteerd en 
er zijn 2 schooloptredens: bij het Sinterklaasfeest en het Stoeltjesconcert. 
Daarnaast is er een bezoek gebracht aan een concert in Tivolivredenburg. 
Oorspronkelijk was er 1 keer per 2 jaar een tournee. Omdat er geen 
uitwisselingscontacten via school zijn, is er vooralsnog besloten om te kijken of in 
de omgeving iets georganiseerd kan worden. Afgelopen schooljaar was er een 
nieuwe dirigente die geen klik had met de kinderen. Gelukkig is er snel een 
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nieuwe dirigent gevonden, Rémy Alexander, een conservatoriumstudent, die het 
samen muziek maken, improviseren en luisteren naar elkaar op een 
enthousiaste, creatieve manier aanpakt.    

 Juffenverjaardag: Elk jaar verzinnen de klassenouders weer iets nieuws om de 

juffen te verrassen. Zelf versierde theezakjes, fotoboeken, zelf gemaakte 

bloemen etc.  

 Dag van de leraar: De lunch verzorgd door een cateraar begint traditie te 

worden. Ook dit jaar weer geslaagd. 

 Verkeersveiligheid:  De Paulusschool is nog in het bezit van het label 

“verkeersveilige school”. In dat kader zijn er afgelopen jaar een aantal 

activiteiten georganiseerd in samenwerking met de ANWB en Veilig Verkeer 

Nederland, zoals een fietsverlichtingscontrole voor alle groepen en een 

verkeersplein voor de groepen 5 en 6 op de Wevelaan.  

Vanuit school is echter aangegeven dat zij geen meerwaarde meer ziet in het 

behouden van het Veiligheidslabel met bijbehorende verplichtingen. De school 

vindt veiligheid wel van belang en zorgt dat elke groep van de leerkracht 

verkeersonderwijs krijgt. Ook ziet zij hier een belangrijke taak voor de ouders.  

 

Ralph-Rik 

In januari 2016 hebben wij afscheid genomen van Ralph als directeur en hem 

uitgezwaaid naar zijn nieuwe school in Leidsche Rijn. Ralph heeft bij zijn vertrek een 

appelboom gekregen, met daarin de door de klassenouders versierde appels, om te 

planten bij zijn nieuwe school. Ralph is 12 jaar directeur geweest van de 

Paulusschool en heeft veel bereikt. Wij hebben altijd een goede samenwerking 

gehad met Ralph, hij had altijd oog voor de OV. 

Vervolgens hebben wij kennis gemaakt met onze nieuwe directeur Rik Spoelstra en 

hem welkom geheten namens alle ouders. Ook met hem verloopt de samenwerking 

fijn en wij hebben regelmatig overleg met hem. Wij vertrouwen op een plezierige 

voortzetting van deze samenwerking.  

 

Andere schooltijden 

Het afgelopen jaar is het thema “andere schooltijden” vanuit de school onder de 

aandacht gebracht. Dit is een onderwerp dat duidelijk ook leeft bij veel ouders. De 

drie scholen in de wijk (OBS Tuindorp, de Regenboog en de Paulusschool) zijn 

inmiddels een onderzoek gestart naar de wenselijkheid van en draagvlak voor dit 

plan, deels door een extern bureau uitgevoerd. Ook vertegenwoordigers van de 

kinderopvang in de wijk zijn hierbij betrokken. Voor de ouders is er inmiddels een 

informatieavond georganiseerd. De volgende stap is dat op iedere school 

werkgroepen worden ingesteld, waaraan ook ouders zullen deelnemen. De OV 

houdt hieromtrent ook een vinger aan de pols. In januari 2017 zal door de MR een 

raadpleging onder de ouders gehouden worden. 
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SVP 

Door de oprichting van de SVP en de hiermee gepaard gaande verhoging van de 

vrijwillige Ouderlijke Bijdrage hebben we ook afgelopen jaar de formatie in kunnen 

vullen met 17 groepen. Het overgrote deel van de ouders (ruim 95%) heeft een 

machtiging en/of notariële akte getekend, waardoor we de komende jaren ervan 

verzekerd zijn dat we de kwaliteit van het onderwijs op de Paulusschool hoog 

kunnen houden. De SVP beslist in samenspraak met Rik en de OV waar het geld aan 

besteed wordt. 

 

Dagelijks Bestuur 

Dit was ons tweede jaar als bestuur van de OV. We hebben ons bezig gehouden met 

de bekende, jaarlijks terugkerende activiteiten. Ook hebben wij de samenwerking 

met de MR geïntensiveerd door middel van meerdere overlegmomenten per jaar 

met de oudergeleding van de MR. Waar we wel voor moeten waken is dat de OV 

geen taken van de MR (dubbel) gaat uitvoeren. We hechten eraan dat de 

oudergeleding van de MR ( tijdens OV vergaderingen) de OV informeert over de 

onderwerpen waar zij zich mee bezig houdt. Verder hebben wij een goede 

samenwerking met Rik Spoelstra opgestart. Uiteraard houden wij alle 

ontwikkelingen in de gaten. Wij zien er naar uit om ons ook volgend jaar, samen met 

alle klassenouders, weer in te zetten voor de OV en de school. Iedereen bedankt 

voor jullie inzet afgelopen jaar en jullie enthousiasme om ook dit schooljaar weer tot 

een succes te maken! 

 

Annemiek Kadijk (voorzitter) 

Feike van der Werf (penningmeester) 

Tanja Zomerman (secretaris) 

 

Oktober 2016 


