
 
 

Notulen Oudervereniging Paulusschool 30 september 2013 
 
Aanwezig:  
Matthijs de Widt (Voorzitter) Pien de Jonge 

(Penningmeester) 
Feike van der Werf (Secretaris) 

 

Chee Fan Lee 
Claudia Druppers 
Caroline Geerts 
Annelies van der Ree 
Nienke Kwaaitaal 
Corlien de Vries 
Marije IJsseldijk 
Annette Lindeman 
Yvette van Aarle 
Martine van Zijl 
Margreet Achterberg 

Silke Ruediger 
Rosian Toissant 
Marlijn Mul-van Koppen 
Jose Verzuu 
Tanja Zomerman 
Brechtje Arts-de Vries 
Lyke Apontoweil 
Anneloes Medendorp 
Charlotte Plantenga 
Maritt van Gulick 
Marianne Cuypers 

Simone van der Burgh 
Monique van Heumen 
Annemarie Bijl 
Mandy Willems 
Carolien Sino 
Chadia Dahraoui 
Yvette Derks 
Jacqueline Klaarenbeek 
Ilse Avontuur 

 
Afwezig: 
Ralph Borghart 
Margreet Vonk 

Anne Marie Trip  
Annette Lindeman 

Marjan Jeucken 
MR 

 

1. Opening 
Matthijs opent de vergadering om 20.05 en heet iedereen welkom. Aangezien het voor een aantal 
de 1e vergadering is, welkom allemaal, legt Matthijs de taken van de OV uit. 
 
2. Kandidaten klassevertegenwoordigers (KV), groepslaag vertegenwoordigers (GV) en DB 

2013-2014. 
We doen een voorstel rondje aangezien er veel nieuwe mensen bij zijn gekomen zodat iedereen 
elkaar weer (beetje) kent. Alle groepen zijn weer vertegenwoordigd dit jaar, top, de lijst wordt 
gecompleteerd en rondgestuurd. AP Feike 
Klassenvertegenwoordigers spreken onderling af wie GV wordt en dit graag z.s.m. i.v.m. 
benoeming tijdens ALV op 28 oktober 2013 aan Feike mededelen. AP KV 
 
3. OV-activiteiten schooljaar 2013-2014 en coördinatoren benoemen voor de diverse 

activiteiten (zie bijlage) 
Aangezien er niemand van Team aanwezig is kunnen we alleen de invulling vanuit OV doen voor 
de activiteiten. In de vergadering worden de activiteiten verdeeld onder de KV´s. Feike zal lijst 
bijwerken en rondsturen zodat iedereen kan controleren. AP Feike 
 
4. Mededelingen 

 Team 
Geen mededelingen 

 MR 



MR heeft twee nieuwe leden, Thamar Hoogink en Stefan Ruediger en Johan Kooistra is 
gebleven als lid en voorzitter. Helaas is er niemand aanwezig dus geen mededelingen verder. 

 OV 
De schoolshirts liggen bij Patrick en worden zo snel mogelijk uitgedeeld aan de klassenouders 
ten behoeve van activiteiten. Aan KV’s verzoek om shirts thuis op te slaan of in de klas (bij 
voorkeur thuis) en zorgen dat de tas compleet blijft. Wasvoorschrift zit bij de shirts en graag 
shirts samen wassen om kleurverschillen te voorkomen. 
 

5. TSO 

TSO administratie overgedragen naar LoS dus Penningmeester OV heeft rustigere taak  
Vragen uit de OV: 
? Hoe zit het met gebruik schoolplein? Voetballende groep 7 en 8 met kleine kinderen uit groep 

3 en 4 erdoor. 
 Groep 7 komt terug van Wevelaan en kinderen moeten weer wennen aan delen van 

schoolplein. Nieuwe regels opgesteld voor opstellen bij binnekomen en duidelijker 
communiceren (vooral aan groep 7) dat er andere regels gelden. Wellicht nog extra 
communicatie naar ouders groep 7. AP Pien 

? Op Wevelaan komen sommige kinderen met “volle” trommels thuis omdat er, na het 
buitenspelen, in plaats van gegeten, gekleurd en gespeeld wordt. 
 Kinderen spelen inderdaad eerst buiten en daarna wordt geluncht. Dan wordt er dus ook 

niet gespeeld in principe. Ervaring was dat de tijd voor lunch te lang was en kinderen dus 
ook gaan spelen na eten. Overleggen met LoS. AP Pien  

? Wat zijn de regels omtrent eten op v Bemmelen? Moeten kinderen na 12.30 naar eetklas? 
 Kinderen eten tot 12.30 in de klas, daarna uit de klas om te ontspannen. Indien kinderen 

eerder klaar zijn mogen ze ook eerder spelen. Kinderen die nog niet klaar zijn kunnen 
kiezen om op de gang verder te eten, geen (straf)eetklas meer, of te gaan spelen en rest 
lunch mee naar huis te nemen.  

? Komt er evaluatie met LoS? 
 Er zijn al 2 evaluaties geweest sinds start eind vorig jaar. Volgende staat gepland op 31 

oktober. 
 
6. Notulen d.d. 24 juni 2013 (zie bijlage) 
Geen opmerkingen. Notulen zijn aangenomen. 
 
7. Rondvraag en sluiting 

? Fruitproject. Wie bepaalt welk fruit er komt? Waarom maar 1 soort en geen keuze? 
 Fruitproject is initiatief vanuit overheid en gefinancierd door EU. Je kon je als school 

opgeven. Paulusschool heeft eerder meegedaan, alleen zijn toen de antwoorden van de 
enquete bij de organiserende instantie “kwijt” geraakt. We zijn dus niet te weten gekomen 
wat voor vervolg de ouders willen.  

 In groep 3 schrijft juf op bord welk fruit er op de dagen komt zodat kinderen die dit niet 
lusten FRUIT van thuis kunnen meenemen. Tip!! 

 Ralph vragen om verdere uitleg. AP DB 
? 11 oktober is Dag van de Duurzaamheid, wordt hier iets aan gedaan vanuit school? 
 We leggen de vraag voor aan Ralph. AP DB 

? Hoe staat het met de (financiën van de) SVP? 
 Aangezien er een aantal mensen nieuw zijn wordt uitgelegd wat de SVP is en hoe de 

constructie qua bijdrage in elkaar zit. Het blijkt dat de nieuwe ouders dit niet weten, wat 
leidt tot de conclusie dat de voorlichting voor nieuwe ouders tekort schiet. DB bespreekt dit 
met SVP. AP DB  

 Wij hadden gehoopt dat SVP inmiddels haar jaarverslag klaar zou hebben om te 
bespreken aangezien iedereen hier benieuwd naar is. Ze moeten dit uiterlijk 6 maanden na 
sluiting boekjaar doen dus reglementair hebben ze nog even de tijd. DB gaat opheldering 
vragen voor volgende vergadering. AP DB 

? Zijn de tablets in groep 6 vanuit SVP betaald? 



 Nee, de tablets zijn gewoon uit de begroting betaald. 
 Tablets zijn een proef in groep 6, worden enkel gebruikt voor rekenen op dit moment en 

eerste terugkoppeling is erg positief zowel vanuit leerlingen als leerkrachten.  
 Infrastructuur liet in eerste instantie wat te wensen over maar wordt hard aan verbetering 

gewerkt. 
? Is er beleid t.a.v. gebruik digiborden (in onderbouw)? 
 Wordt doorgespeeld aan Ralph. AP DB 

? Hoe staat het met de aanmelding voor de Excellente School? 
 Zover bekend is ronde 1 afgerond. Indien we door mogen wordt in ronde 2 ws ook ouders 

betrokken. Verder info volgt vanuit Ralph. AP DB 
? Hoe staat het met de (pilot) RT en + klas 1-4? 
 Doorspelen aan Ralph. AP DB 

? Zoals ook uit de notulen blijkt niet tevreden over schoolfotograaf afgelopen jaar. Hoe gaan we 
dit komend jaar voorkomen?  
 DB zal dit bespreken met Petra vanuit team en Ralph. Voorstel om ouders mee te laten 

kijken bij voorstellen fotografen en zelf met alternatieven te komen. Rosian biedt alvast aan 
om te helpen. AP DB 

? Tijdens informatieavond groep 7 (weer) wat vragen bij ouders over kanjertraining, met name 
de oefening met 1 kind voor de klas en de rest van de klas geeft aan hoe aardig zij diegene 
vinden. Juffen groep 7 hebben aangegeven hierover graag meer informatie aan ouders te 
geven. Hoe gaat dit plaatsvinden? 
 Info vragen we bij Ralph en groep 6/7 leerkrachten. AP DB 

? Vorig jaar ALV dag na herfstvakantie, leek wat ongelukkig. Wat doen we dit jaar, staat nl weer 
dag na herfstvakantie. 
 In principe geen probleem, een en ander hangt wel af van de terugkoppeling vanuit SVP. 

Indien we verplaatsen wordt dit uiteraard gecommuniceerd. AP DB 
 
OV-kalender 

 30 september (Allen) 
 28 oktober ALV 

 9 december (Groepslaag) 
 10 februari (Allen) 
 14 april (Groepslaag) 
 23 juni (Allen) 

 

Actiepuntenlijst 
 
Nr. Actie Houder Datum Status

1 Lijst KV’s completeren en rondsturen Feike 6-10-2013 Open

2 Groepslaag vertegenwoordigers kiezen en mailen naar Feike KV 28-10-2013 Open

3 Activiteitenlijst completeren en rondsturen Feike 6-10-2013 Open

4 Communicatie naar ouders groep 7 (en 8) m.b.t. schoolplein Pien 28-10-2013 Open

5 Communicatie LoS te weinig tijd eten op Wevelaan Pien 28-10-2013 Open

6 Uitleg Fruitproject DB / Ralph 28-10-2013 Open

7 Dag van de duurzaamheid DB / Ralph 28-10-2013 Open

8 Status financien SVP DB / SVP 28-10-2013 Open

9 Beleid digiborden DB / Ralph 28-10-2013 Open

10 Status aanmelding Excellente School DB / Ralph 28-10-2013 Open

11 Status pilot RT/+klas groepen 1-4 DB / Ralph 28-10-2013 Open

12 Schoolfotograaf DB / Petra 28-10-2013 Open

13 Informatie Kanjertraining DB / Ralph 28-10-2013 Open

14 ALV datum DB 14-10-2013 Open

15

 


