
 
 

Notulen Oudervereniging Paulusschool 24 juni 2013 

 

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

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

 

Margriet Goemans 

Nienke Kwaaitaal  

Anne Wiertsema  

Silke Ruediger  

Marije IJsseldijk 

Marlijn Mul-van Koppen 

Marianne Cuypers 

Tanja Zomerman 

Saskia van den Hoven 

Monique Gelissen 

Marit van Gulick 

Isabel van Zenderen 

Christine Roest 

Jose Verzuu 

Diana Kelder 

Jacqueline Klaarenbeek

  

   

1. Opening 

Matthijs heet iedereen van harte welkom.  

Er worden 2 agendapunten toegevoegd: 

Bezetting van komend schooljaar. 

Statuten SVP 

 

2. Notulen d.d. 11 februari 2012 

Punt 3 terugkoppeling thema avond 

Terugkoppeling dat Isabel niet enthousiast was is niet geheel naar waarheid. Ze 

heeft wat verbeterpunten zoals:  

Te veel open deuren, te weinig concrete handvatten, samenwerking met RB en OBS 

kan beter 

Opkomst was goed dus dat is uiteindelijk ook wat telt. 

    

De notulen worden goedgekeurd. 

 

3. Lustrum 

Lustrum ligt op schema.  

 

4. Mededelingen 

 Team 

Er is een inspectiebezoek geweest, is goed verlopen.  

Ralph gaat school aanmelden voor stempel excellente school. Goede PR voor 

Paulusschool.  

Komend jaar ook RT/+ klas voor groep 1-4, is extra gaat niet ten koste van andere 

RT. Een en ander hangt af van aantallen aanmeldingen en SVP budget voor 

komend jaar. 



 MR 

 OV 

In de week van 9 juli borrel vanuit OV als bedankje. Locatie en tijd wordt via mail 

bekend gemaakt. Het is inclusief partners Kees en Mark 

  

5. Statuten SVP 

Staturen moeten worden gewijzigd omdat Ralph gene lid mag zijn als schoolleiding. 

Er is kandidaat waarop statuten worden aangepast. OV is akkoord, MR moet 

goedkeuren en dan zal KA statuten wijzigen. 

 

6. TSO  

Veel aanmeldingen bij TSO voor overblijfhulp! Ook veel doorstroom door opleidingen 

en veel als stageplaats. Erg veel enthousiasme bij hulpkrachten, dus positief!! 

 

7. Bezetting 2013/2014 

Er wordt een korte inventarisatie gedaan voor de bezetting volgend jaar. Rest wordt 

gedaan via mail DB OV en inventarisatie van huidige klassenvertegenwoordigers in 

klassen. Begin komend jaar lijst compleet maken. 

 

8. OV-activiteiten 2012/2013 

 Slotborrel 

Gaan we nog slotborrel organiseren? Ralph heeft terecht aangegeven dat vanuit 

team geen inbreng zal zijn ivm drukte lustrum. DB OV wil het wel doen met wat hulp 

van OV ouders. Wat moeten we regelen?  

 Inkoop 

 Tap 

 Bonnen 

 Lijsten 

 Muziek 

 

Verdere info volgt 

 

9. Rondvraag en sluiting 

 Verkeersweek 

Erg enthousiast ontvangen. Streven om Veilig Verkeer label dit jaar te behalen. 

Volgend jaar zit verkeersweek weer in het programma. Streven om volgend jaar 

Fietscontrole label te krijgen, dit jaar te weinig tijd voor.  

Kan er wat gebeuren met Drempel in vd Voort van Zijplaan?? Erg glad in de winter. 

Strooien gebeurt niet in de wijk, moeten we dus zelf doen!  

Graag eventuele verbeterpunten aangeven zodat we die bij gemeente aan kunnen 

geven. 

 Oranje hesje over van A4D 

Inleveren bij Paul Bruijs 

 Rietveld naschoolse activiteiten 

Het Rietveld biedt naschoolse activiteiten aan zoals Grieks/Latijn, Technasium, 

Muziekles en Toneel. Erg leuk en interessant 

 Voorlichting Wevelaan 



Ouders krijgen brief over regels etc voor kids die naar Wevelaan gaan en kids die 

weer terug komen na 2 jaar.  

Kinderen krijgen in de klas uitleg (visueel) over Wevelaan en terugkeer op v 

Bemmelenlaan. 

 Rooster met indeling activiteiten 

Marianne gebruikt in klas rooster voor alle activiteiten in schooljaar zodat ouders 

kunnen intekenen. Als je niet intekent wordt je ingedeeld!! Helpt goed 

 Notulen op site 

Staan er wel maar door iets in de site komen de notulen niet altijd in de juiste 

volgorde te staan en soms ook niet de nieuwste notulen bovenaan. Zal DB opnemen 

met Anne Marjon. 

 Shirts 

Terug  naar Patrick aan eind schooljaar. Begin schooljaar worden ze weer 

uitgedeeld. 

 Studiedagen 

Kunnen helaas niet altijd voor schoolvakantie worden gepland ivm externe trainers 

etc. 

 Speelgoed Wevelaan 

Weinig speelgoed op Wevelaan. Zou aangevuld worden maar weet Ralph niets van. 

Wordt meegenomen in begroting volgend jaar. 

 Vriendschap groep 4 en 7 

Oefening in kanjertraining. Kinderen geven dmv plek in de klas aan of zij kind wat 

voor de klas staat aardig vinden. Gaat over gedrag van kind en wat er veranderd kan 

worden. Margreet geeft duidelijke uitleg hierover. Gebeurt alleen als kind dat wil en 

meeste kinderen willen het graag.  

Indien hier vragen over zijn graag eerder naar leraar of naar Ralph komen zodat er 

snel geschakeld kan worden en ook nog helder is wat er gebeurt is.  

 Communicatie A4D 

Communicatie was goed maar wat laat. Gekozen voor goede communicatie en niet 

veel updates na elkaar. Hierdoor wel wat laat. 

 Indeling 

Mail volgt deze week 

 Schoolreis 

Dit jaar organisatie door leraren gezamenlijk met paar ouders. 

 Schoolfotograaf 

Niet altijd gelukt om broers en zussen gezamenlijk op foto te krijgen 

Meisjes moesten op buik liggen 

Onderkant van schoenen zichtbaar… 

 Juffenverjaardag 

Er waren verschillende activiteiten voor de juffen. Volgend jaar graag weer vaste 

activiteit!! 

  

Data OV vergaderingen 2013-2014 

 16 september 2013 (Allen) 

 28 oktober ALV 

 9 december (Groepslaag) 

 10 februari (Allen) 



 14 april (Groepslaag) 

 23 juni (allen) 
 
OV Activiteiten 2013-2014 
Dag van de Leraar 
Sinterklaas 
 


