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Jaarverslag Oudervereniging 2017-2018 
 
Algemeen 
De oudervereniging (OV) is een vereniging van ouders c.q. verzorgers waarvan de kinderen 
op de KSU Paulusschool Utrecht zitten. Het bestuur van de OV bestaat uit een voorzitter 
(Chee-Fan Lee), een penningmeester (Feike van der Werf) en een secretaris (Moniek 
Leeftink). Zij vormen gedrieën het dagelijks bestuur. Het bestuur wordt aangevuld met één 
vertegenwoordiger per groepslaag. In totaal zijn er zeven groepslaag-vertegenwoordigers, 
de groepen 1 en 2 betreffen namelijk samen 1 groepslaag.  
Elke groep heeft één, twee of soms drie klassenvertegenwoordigers die samen met het 
bestuur van de OV de activiteiten en taken van de oudervereniging voor hun rekening 
nemen.  
 
De OV stelt zich ten doel de samenwerking tussen ouders, het schoolbestuur en het 
personeel met betrekking tot goed onderwijs aan de leerlingen te bevorderen. De OV is bij 
veel 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 een impressie van de bezigheden van de OV van het afgelopen 
schooljaar en de onderwerpen die tijdens de zes vergaderingen aan de orde kwamen. 
 
De jaarlijkse activiteiten 
 Sinterklaas – Het Sinterklaasfeest was zoals elk jaar weer een groot succes. De Sint 

kwam aan met meester Patrick met een motor! Er waren mooie cadeaus voor de 
onderbouw en mooie surprises en gedichten in de bovenbouw. Het werd gewaardeerd 
dat de Sint dit jaar ook de Wevelaan bezocht. 
Wat betreft de Pietendiscussie wordt het Sinterklaasjournaal gevolgd. Er is een goed 
draaiboek aanwezig.  

 Kerstviering – Op donderdagavond 21 december is er op school Kerst gevierd. De school 
was sfeervol versierd en de kinderen hebben in hun eigen klas genoten van het 
kerstdiner. De ouders c.q. verzorgers konden borrelen op het schoolplein met glühwein. 
Extra dit jaar was, vanuit een initiatief uit groep 8a, de actie 'Serious Paulusschool'. In lijn 
met de landelijke actie 'Serious request' is tot aan de Kerst geld 
ingezameld voor het goede doel.  
De Kerstcommissie heeft tijdens de kerstborrel op de Van Bemmelenlaan extra aandacht 
aan Serious Paulus besteed: ouders kunnen voor de glühwein een vrijwillige bijdrage 
doneren en men kan van te voren een verzoeknummer aanvragen, tegen betaling, dat 
tijdens de borrel gedraaid wordt. 
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 Carnaval – Carnaval is dit jaar groots gevierd. De enthousiaste feestcommissie is het 
gelukt het vieren van Carnaval op de Paulusschool een nieuwe impuls te geven. De 
school werd omgedoopt tot ‘Paulusgat’ en via een rode loper betraden de kinderen, al 
feestvierend in hun carnavalsuitdossing, de school. In de gymzaal was er voor elke klas 
een spetterende disco. De kinderen hebben genoten. De feestcommissie gaf het goede 
voorbeeld door verkleed te gaan als toiletjuffrouwen. Komen volgend jaar ook de ouders 
c.q. verzorgers verkleed? 

 Palmpasen – De kinderen van de kleutergroepen hebben Palmpasen gevierd. ’s 
Ochtends werden er Palmpasen stokken versierd in de klas, waarna er een bezoek werd 
gebracht aan de Pauluskerk. Tot slot was er een optocht door de wijk. 

 Paasontbijt – Ook dit jaar is er door de kinderen ontbijt gemaakt voor hun 
klasgenootjes. Er waren mooi versierde mandjes, dozen en Paashazen. De beide locaties 
waren in vrolijke paassfeer gebracht.  

 Koningsspelen (sportdag) – Op het Sporting terrein was voor de middenbouw een 
circuit aan spellen uitgezet. De bovenbouw kreeg bij Sporting een aantal workshops 
aangeboden. De kleuters deden oudhollandse spelletjes op het schoolplein aan de Van 
Bemmelenlaan. Het was een zonnige en sportieve dag.  
Dit jaar vonden de Koningspelen overigens niet op de landelijke dag van de 
Koningsspelen plaats maar op donderdag 26 april. Voor komend jaar verdient het de 
voorkeur het evenement wel op de reguliere dag voor de Koningspelen te organiseren. 

 Schoolkorfbaltoernooi – Dit jaar ging het schoolkorfbaltoernooi, i.v.m. een renovatie 
van de velden, niet door. De OV hoopt, en gaat ervan uit, dat er komend schooljaar wel 
weer een schoolkorfbaltoernooi georganiseerd wordt. 

 Schoolvoetbaltoernooi – Het ging er bij het schoolvoetbaltoernooi weer fanatiek aan 
toe. Het is goed bevallen dat er pas vanaf groep 6 meegespeeld kan worden, aangezien 
andere scholen dat ook doen.  

 Avondvierdaagse – De Paulusschool heeft dit jaar met maar liefst 183 kinderen 
meegelopen met de Avondvierdaagse in De Bilt. Er waren ook veel aanmeldingen van 
ouders c.q. verzorgers om mee te lopen en te helpen. Het was prima wandelweer en de 
kinderen, en ook ouders c.q. verzorgers, hebben gezellige wandelavonden gehad. 

 Schoolreisje – Aan het begin van het schooljaar, in september al, zijn de kinderen op 
schoolreis geweest. Voor de vierde keer is het schoolreisje mede door de OV 
georganiseerd. De groepen 3 en 4 zijn naar Oud Valkeveen geweest; de groepen 5 tot en 
met 7 naar de Apenheul. De kinderen hebben het goed naar hun zin gehad. 

 Slotfeest – Het Slotfeest vond plaats op 5 juli (een week voordat de zomervakantie 
startte). Het was een gezellige en zonnige middag. De kinderen hebben zich goed 
vermaakt met ondermeer een springkussen, schminken etc. Het was goed om 
gezamenlijk met leerkrachten en ouders c.q. verzorgers het jaar op deze informele 
manier af te sluiten. 

 Lustrumweek - De Lustrumweek (10 tot en met 14 september 2018) was een groot 
succes met alleen maar hoogtepunten. De schoolreisjes op maandag naar de Efteling en 
Oud Valkeveen waren erg leuk, zonnig en goed georganiseerd. Er zijn complimenten 
voor het Fort van de Verbeelding die in beperkte tijd de hele school in beweging hebben 
gekregen. Er was veel muzikaal talent bij de feestelijke afsluiting in het Willem de 
Zwijgerplantsoen. Het optreden van het schoolorkest was ook erg geslaagd. Het 



3 
 

beschilderen met de voeten van het verfdoek met de Domtoren op woensdag vonden 
de kinderen ook erg leuk om te doen. Het kleurrijke resultaat mag er zijn! Inmiddels zijn 
vele verfdoeken voor het goede doel (Prinses Maxima Centrum en renovatie Domtoren) 
verkocht. Er zijn er nog een aantal beschikbaar. Dank aan alle ouders en leerkrachten 
van de Lustrum- en Schoolreisjescommissie die deze week tot een onvergetelijk 
Lustrumfeest hebben gemaakt! 

 Schoolorkest – Na de zomervakantie is het Schoolorkest onder vakkundige en 
enthousiaste begeleiding van dirigent Kim Verest weer van start gegaan met wekelijkse 
repetities in de kleine gymzaal op de Van Bemmelen. Kinderen vanaf groep 5 die één 
jaar muziekles hebben en noten kunnen lezen, kunnen meedoen in het orkest. Er zijn elk 
jaar twee schooloptredens (Sinterklaas en Stoeltjesconcert). Er was een geslaagd 
orkestkamp bij de YMCA in Leusden. Ook is er een concert in Tivoli Vredenburg bezocht. 

 Meester- en juffendag – Op deze dag waarop alle juffen  en meesters hun verjaardag 
vieren, zijn alle leerkrachten door de kinderen en (klassen-)ouders met leuke en 
originele cadeautjes in het zonnetje gezet. Veel groepen zijn die dag in mei naar het 
Griftpark of De Pan geweest. Het was een gezellige dag voor de kinderen. 

 Dag van de leraar – Echt een traditie geworden; een heerlijke lunch verzorgd door een 
cateraar voor het gehele leerkrachtenteam.  

 Verkeersveiligheid – School zorgt ervoor dat elke groep van de leerkracht 
verkeersonderwijs krijgt. Vanuit de OV is er aandacht voor en contact met de 
verkeerscoördinator over de veilige fietsroute vanuit de wijk naar de locatie op de 
Wevelaan. Speciale aandacht dit jaar heeft de verbouwing van winkelcentrum De Gaard 
gekregen en de impact op de fietsroutes van de kinderen naar de Wevelaan. Hierover is 
ondermeer contact met wijkvereniging Tuindorps Belang en de gemeente Utrecht. 
 

Schoolleider 
Vanaf februari 2017 was Monique van der Putten schoolleider a.i. In juni is afscheid van haar 
genomen. Ze heeft van de OV namens alle ouders c.q. verzorgers een cadeau (een klok met 
tekst ‘Bedankt voor je tijd’) als dank ontvangen. Tegelijkertijd is in juni Menke Assen als 
nieuwe schoolleider begonnen. De OV heeft regelmatig contact en overleg met haar en 
ervaart dit als prettig en constructief. Zij is ook aanwezig bij de verschillende OV-
vergaderingen.  
 
Andere Tijden 
In dit schooljaar is door de schoolleiding het besluit genomen dat de onderwijstijden gaan 
veranderen en dat de Paulusschool over gaat naar een ‘gelijke-dagen-met-vrije-
woensdagmiddag’-model. Deze wijziging is de uitkomst van een langdurig proces waarin 
afstemming is gezocht met ondermeer de andere scholen in de wijk en de BSO’s. Ook is er 
vanuit de MR een ouderenquête gehouden waarop hun advies aan de schoolleiding is 
gebaseerd. De OV is nauw bij dit proces en deze wijziging betrokken geweest. De OV hoopt 
en verwacht dat de andere tijden bijdragen aan het geven van goed onderwijs aan de 
kinderen. 
 
In het verlengde van ‘Andere tijden’ is er ook gekozen voor een andere TSO, dit wordt vanaf 
het nieuwe schooljaar verzorgd door Kinderopvang Ministek.  
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Informatieavond 21 februari  
Op 21 februari vond een interessante en goedgeorganiseerde informatieavond plaats van 
school voor alle ouders c.q. verzorgers. De opkomst was hoog. Onderwerpen die aan de 
orde kwamen waren Jeelo, nieuwe lesmethodes als Staal en de vernieuwing van het 
schoolplein. 
 
Huisvesting 
Voor ouders blijft de dependance aan de Wevelaan een logistieke uitdaging. Het doel van de 
Paulusschool blijft om alle groepen in één gebouw te huisvesten. De Wevelaan is een 
tijdelijke oplossing met een inmiddels langdurig karakter. De OV blijft de huisvesting als 
aandachtspunt zien en zal hierover contact houden met de MR. 
Ook is er aandacht voor de kinderen en ouders c.q. verzorgers die voor het eerst naar de 
Wevelaan gaan en ook voor de kinderen die na twee jaar Wevelaan weer terugkomen naar 
de van Bemmelenlaan.  
 
SVP 
Via de SVP en 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 er de komende jaren van verzekerd 
zijn dat we de kwaliteit van het onderwijs op de Paulusschool hoog kunnen houden. De SVP 
beslist in samenspraak met de schoolleider en de OV waar het geld aan besteed wordt. 
Afgelopen jaar is het extra geld onder andere besteed aan opbergkarren voor de 
chromebooks voor groep 3-8, koptelefoons en bee-bots voor de kleuters. 
 
Eindborrel 
Voor het vierde jaar op rij hebben we (als bedankje voor de inzet van de klassenouders) aan 
het eind van het schooljaar een OV borrel georganiseerd bij Gastmaal Café. Het was een 
gezellige zomeravondborrel. 
 
Dagelijks Bestuur/Nieuw Bestuur 
Dit was ons eerste jaar als bestuur van de OV in deze nieuwe samenstelling. Tijdens de ALV 
vergadering in oktober 2017 hebben Annemiek Kadijk en Tanja Zomerman, als 
respectievelijk voorzitter en secretaris, na vele jaren inzet het stokje overgedragen aan de 
nieuwe voorzitter, Chee-Fan Lee, en secretaris, Moniek Leeftink. Feike van der Werf is als 
steady penningmeester gebleven. 
We hebben ons met veel plezier en energie ingezet, samen met alle klassenouders, voor de 
OV en school. 
Iedereen nogmaals bedankt voor jullie inzet afgelopen jaar en jullie enthousiasme om ook 
dit schooljaar weer, samen met het team van leerkrachten, tot een succes te maken! 
 
Chee-Fan Lee (voorzitter) 
Feike van der Werf (penningmeester) 
Moniek Leeftink (secretaris) 
November 2018 
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