
 

 

Notulen Oudervereniging Paulusschool Maandag 9 februari 2015 

Aanwezig: 

Annemiek Kadijk (voorzitter), Feike van der Werf (penningmeester), Tanja Zomerman (secretaris), 

Margreet Vonk (team), Stefan Ruediger (mr), Marlijn Mul-van Koppen, Monique Gelissen, Anneloes 

Medendorp, Chee-Fan Lee, Claudia Druppers, Hector Timmers, Maritt van Gulick, Annette Lindeman, 

Edith Duyvestijn, Hermine Schure, Mieke Reuser, Silke Ruediger, Danielle Kuitert, Annemarie Koot, 

Manon Koot, Annelies van der Ree, Hantzen de Jong, Rachel Sarneel. 

 

1. Opening 

Annemiek opent de vergadering om 20.00 uur en geeft het woord meteen aan Stefan (mr).   

Stefan geeft aan dat de mr actief is binnen onze school en dat de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad (gmr) een bovenschoolse medezeggenschapsraad is voor alle basisscholen 

van de KSU. Vanuit onze school is Hans de Nie actief in de gmr, hij vertegenwoordigt verschillende 

scholen in de gmr. Voor hem wordt een opvolger gezocht. Het is nog niet duidelijk is of andere 

scholen misschien al iemand naar voren hebben geschoven.  

Ten aanzien van het punt huisvesting: Stefan: de locatie Wevelaan is tijdelijk. De KSU verwacht dat er 

in 2023 minder kinderen in Tuindorp zullen zijn. Nu is de Paulusschool stabiel met 17 groepen. Willen 

we weer in 1 locatie, of, als het 2 locaties blijven, moet er dan iets veranderen (bijv. verkeerssituatie 

bij Wevelaan, wie betaalt dit?)? Uit de enquete onder ouders is gebleken dat er een sterke voorkeur 

is voor 1 locatie. Dit is ook het uitgangspunt van school.  

Er zijn verschillende opties om de hele school in 1 pand te huisvesten. Dat kan zijn de locatie waar nu 

de bso en de peuterspeelzaal inzitten: verbouwen tot klaslokalen, en dan eventueel dubbel gebruik 

met de bso (overdag klaslokaal, na 3 uur bso ruimte) of kan de bso naar een andere locatie? Verder is 

nog niet duidelijk hoeveel deze verbouwing kost en hoe de verbouwing kan worden gefinancieerd. 

Vanuit de KSU zit Jon  Van Zoelen er neutraal in, de gemeente is niet verplicht dit te financieren 

(omdat onze locaties hemelsbreed niet meer dan een kilometer van elkaar verwijderd zijn). 

Bovendien krijgt de gemeente ook weer inkomsten van de bso.  

De mr is hier een adviesorgaan, zij kan aan de school vragen om met een oplossing te komen: vanuit 

de gedachte dat als we nu niet gaan veranderen, wanneer dan? Op KSU scholen in Leidse Rijn is wel 

sprake van dubbel gebruik, daar zat echter eerst de school in het gebouw, en pas daarna de is de bso 

erbij gekomen, dit is een andere uitgangspositie. Er is ook nog een formeel punt; na een verbouwing 

is de school 20-40m2 te klein voor 17 groepen. Dit lijkt echter niet een doorslaggevend punt te zijn. 

Het is goed om in elk geval ook succesverhalen bij andere scholen op te zoeken.  



Er is ook nog een mogelijkheid om te bouwen op het gymlokaal, bij de bouw van de school is echter 

al gebleken dat de omwonenden dit niet willen en naar verwachting bezwaar zullen maken. Een 

vergunning hiervoor aanvragen kost veel geld. Omdat de kans op succes minimaal is, zal deze dan 

ook niet worden aangevraagd. Suggesties over de huisvesting zijn welkom bij Stefan: 

mr.paulusschool@ksu-utrecht.nl 

 

2. Notulen 

De notulen worden aangenomen zonder aanvullingen en wijzigingen. Zij zullen op de website 

worden geplaatst (AP Tanja) 

 

3. Actiepunten 

Hek: Er zijn regelmatig vragen/klachten over de ingang aan de Van Bemmelenlaan; het hek 

levert nogal wat opstopping op, dit leidt soms tot gevaarlijke situaties. Dit hek staat er echter 

voor de veiligheid. Voorstel van de OV is om zoveel mogelijk gebruik te maken van de 

achteringang, aan de Van de Voort van Zijplaan, zeker voor ouders van bakfietsen, maar ook 

de overige fietsers. Dringend verzoek om de (bak)fietsen dan tegen de muur van de gymzaal 

aan te zetten. Met Ralph is afgesproken dat er goed op gelet wordt dat de achterpoort dan 

open is. Gedurende de komende weken zullen we kijken of dit tot voldoende doorstroming 

leidt. De OV zal een oproep met bovenstaande in de Pauluspost plaatsen. (AP DB OV) 

Container: ook de container van de creche staat regelmatig voor de ingang. DB van de OV zal 

dit punt weer met Ralph bespreken. (AP DB OV)  

Schooltuintjes: Ralph vindt dit ook een leuk idee om weer op te pakken, op het schoolplein 

(houten kweekbakken?) is een goed idee omdat je dan geen tijd verliest om er naar toe te 

lopen. Eventueel nog locaties dichtbij school?? (actie DB OV). Dit punt komt namens de OV 

op het wensenlijstje van de SVP. 

Klasbord App:  Sommige klassen gebruiken de app Klasbord. Daarop zitten de juf en de 

ouders, zij kunnen er berichtjes en foto’s op plaatsen. Door Anne-Marjon (team) is het onder 

de aandacht gebracht in het Team. Verzoek aan de klassenouders om het ook met de 

leerkracht te bespreken. Er komt echter iets nieuws: de KSU is ook bezig met een 

programma: Social Scools, een soort gesloten facebook, het is de bedoeling dat dit nog wordt 

geïntroduceerd voor het einde van het schooljaar. Social Scools zal dan ook de Digiduif 

vervangen. Later volgt hier meer informatie over.  

MEI-vakantie: het blijkt niet mogelijk om de mei-vakantie van de Paulusschool af te stemmen 

met de middelbare scholen in Utrecht, het zijn er simpelweg teveel. Er wordt wel afgestemd 

met de scholen in de wijk. Ralph heeft aangegeven dat het ook nog niet zeker is of er volgend 

jaar weer 2 weken mei-vakantie zal zijn ivm een wijziging in de aanstelling van alle 

leerkrachten. Ook hier zal nog meer informatie over volgen. 

Vrije en studie-dagen: Ralph overlegt deze dagen met de MR, Annemiek deelt mee dat de OV 

hierover in contact zal treden met de mr.  

Gym: Op 10 februari a.s. is er een raadsavond van de gemeenteraad, waar ook de gymzaal-

problematiek in onze wijk (en in Kanaleneiland) wordt besproken, Ralph zal hier naartoe 

gaan. Het uitgangspunt is dat er 1,5 uur per week gegymd wordt. Ralph doet ook zijn uiterste 

best om de gym op de Wevelaan op 1 dagdeel te krijgen, zodat daar een vakdocent kan 

lesgeven (eventueel via SVP).  

Leerlingenraad: zij zijn enthousiast, actief en kritisch, o.a. over de huisvesting op de 

Wevelaan en de verkeersveiligheid, een afvaardiging gaat naar de wijkraad en burgemeester.  
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4. OV-activiteiten 

Carnaval: Niemand heeft gereageerd op de oproep om te helpen bij deze activiteit, het DB 

OV heeft nog getracht een band te regelen, maar het was te kort dag. Komend jaar willen we 

in september beginnen met deze activiteit.  

Schoolreisjes: Deze commissie zal uitzoeken of het financieel loont qua bushuur om de 

schoolreisjes in september (goedkoper??) te organiseren, indien dat het geval is, zullen we 

snel een knoop moeten doorhakken.  

Schoolvoetbal: Alle teams kunnen aan de slag, Janine (gym) en Matthijs de Widt organiseren 

het vanuit onze school. Er worden nog coaches (ouders) gezocht. Niet duidelijk is waarom 

sommige teams oefenen en andere teams niet.. Janine kan hier duidelijkheid over geven 

(actie DB OV). 

Verkeersouder(s): er wordt nog steeds een opvolger gezocht voor Leonard van Nispen. Er is 

veel te doen, leuk om met 2 ouders op te pakken. Kent iemand een ouder die connecties 

heeft bij de gemeente dan wel in de veiligheidssector werkt?? Activiteiten die georganiseerd 

kunnen worden: o.a. fietsverlichtingcontroles, demonstratie dode hoek spiegel; 

samenwerking met de ANWB, de andere scholen uit de wijk. Mede door Leonard heeft onze 

school het label “Verkeersveiligheid”. 

A4D: Elk jaar regelt Paul dit vanuit de OV en Margreet is aanspreekpunt vanuit het team. 

Koningsspelen: Anneloes Medendorp en Annemiek versterken de commissie. 

Palmpasen: de commissie is druk bezig. 

Paasontbijt: deze commisie is ook gestart, alle kinderen zullen weer voor elkaar een ontbijtje 

maken, de evaluatie van vorig jaar wordt meegenomen. 

 

5. Mededelingen 

Team: de groepen 6 tot en met 8 doen mee met het Tweetakt theaterproject. Er zijn 2 

workshops, de groepen worden gesplitst, en in elk groepje komen 2 studenten van de HKU. 

Ook wordt Theater Kikker bezocht.  

MR: zie onder punt 1 

OV: geen 

 

6. Rondvraag en sluiting 

 Kan er ook gegymd worden in de gymzaal bij Hercules? (actie DB OV) 

 Er zou een extra hek komen bij het kleuterplein (actie DB OV) 

 Graag weer extra aandacht voor het fruit om 10.00 uur (actie DB OV) 

 Graag de agenda in Digiduif naleven, o.a. rapporten in groep 3 een dag eerder 

uitgedeeld ivm het letterfeest, dit was niet bekend bij de ouders.  

 Waarom mogen alleen de kinderen van de plusklas op schaakles, er zijn ook andere 

kinderen die graag willen.. Margreet zoekt dit uit (actie Margreet) 

Annemiek sluit de vergadering. 


