
 

 

Verslag van de vergadering van de Oudervereniging van de Paulusschool 

d.d. 17 juni 2019 van 20.00-22.00 uur  

 

1.Opening en mededelingen 

De gemeente heeft aangegeven achter de wens van de KSU en Paulusschool te staan om te 
komen tot 1 locatie. Er gaat afstemming plaatsvinden met andere betrokken partijen zoals 
de kinderopvang.  

2. Conceptverslag 13 mei 2019 

Het verslag wordt vastgesteld. 

N.a.v.: 

- Schoolfoto’s: Er worden alleen groepsfoto’s gemaakt. 

- Voor Vader-en Moederdag wordt er alleen geknutseld in de groepen 1 en 2. 

- M.b.t. tv-kijken onder schooltijd: Er wordt geen tv gekeken tijdens de lunch, wel tijdens het 
10-uurtje. De kijkwijzer voor het Jeugdjournaal wordt gevolgd (vanaf groep 6). 

- Ouders wordt gevraagd toestemming te geven voor het delen van beelden/ foto’s via 
Parnassys (centrale registratie). 

- De personele wijzigingen worden ter informatie gedeeld. Voor komend schooljaar is het 
formatieplaatje rond en zijn er geen vacatures.  

3. Mededelingen MR 

Annemiek licht de volgende actualiteiten toe: 

- V.w.b. ‘Andere tijden’ zullen het team en de kinderen worden geënquêteerd m.b.t. hun 
ervaringen. 

- De inning van de vrijwillige ouderbijdrage zal binnenkort plaatsvinden. I.v.m. het voldoen 
aan de AVG vindt dit relatief laat in het jaar plaats. De SVP is de instantie die e.e.a. 
coördineert, de MR en de school gaan over de besteding van het geld. 



 

- Imke zal de MR verlaten. Er zullen (digitale) verkiezingen plaatsvinden om haar opvolger te 
kiezen. 

4. Mededelingen Paulusschool 

Reeds aan de orde geweest bij agendapunt 2. 

5. Stavaza commissies 

- Terugblik A4D 

De A4D is ook dit jaar weer goed verlopen. Gevraagd wordt de Vaantjesdag  (3,5 km), 
waarop broertjes en zusjes mee kunnen wandelen, nadrukkelijker te vermelden in de 
communicatie richting ouders zodat hier meer bekendheid aan wordt gegeven. 

- Vooruitblik slotfeest en schoolreisjes  

De Slotborrel, georganiseerd door de OV, zal plaatsvinden op 11 juli. Ouders, kinderen en 
leerkrachten zijn welkom. Voor volgend schooljaar zullen OV en leerkrachten gezamenlijk 
bekijken hoe het schooljaar het beste kan worden afgesloten. 

Het schoolreisje zal plaatsvinden op maandag 23 september (NB: inmiddels verschoven naar 
vrijdag 27 september).  

6. Rondvraag en sluiting 

- Margreet meldt dat de schoolfotograaf op 17 september staat gepland. 
- Feike geeft aan het stokje voor het penningmeesterschap OV te willen overdragen. 
Geïnteresseerden kunnen zich melden. Ook zal een oproepje op Social Schools worden 
geplaatst. 
- De OV-bedankborrel staat gepland voor 4 juli 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


