
 

Notulen van de Vergadering Oudervereniging Paulusschool d.d. 13 december 2016, 20.00 

tot 22.00 uur 

Aanwezig: Annemiek Kadijk (voorzitter), Feike van der Werf (penningmeester), Tanja 

Zomerman (secretaris), Margreet Vonk (Team), Manon Beuker (Team) tot 20.30 uur, Marlijn 

Mul-van Koppen, Annemiek Hautvast, Nienke Kwaaitaal, Manon Koot, Hilde Bosshardt, Elske 

van Wijngaarden, Silke Ruediger, Marjan Jeucken. 

1. Opening 

Annemiek opent de vergadering en geeft het woord meteen aan Manon Beuker. Zij 

geeft een toelichting op de werkwijze van Social Schools en op de door de ouders 

ervaren problemen daarmee: Allereerst, het gedragsprotocol is bijna klaar. Verder is 

het belangrijk dat ouders zelf hun gegevens goed invullen in hun profiel. Alle 

kinderen staan in Social Schools. Bij het plaatsen van een bericht: dit ging in het begin 

nog wel eens mis, inmiddels zijn er updates gedaan, dit zou nu goed moeten gaan. Zo 

niet graag een bericht aan Manon (manon.beuker@ksu-paulusschool.nl). De 

zoekfunctie staat inmiddels op de site. Er is nog geen week- of maandoverzicht, nu is 

het handig als ouders zelf een activiteit in hum agenda zetten. Social Schools is ook 

bereid mee te denken over vragen, bijvoorbeeld hoe je een bestand kunt bewaren. 

2. Notulen 

De notulen van 7 september 2016 en 31 oktober 2016 worden zonder aanvullingen 

en wijzigingen aangenomen. 

3. OV-activiteiten 

Sinterklaas: Margreet geeft aan dat het weer heel leuk was geregeld, er was een 

mooi verhaal, de kinderen vonden het erg leuk.  

Kerstborrel: de commissie is druk bezig; vanuit het team kwam nog het verzoek om 

duurzame tafelkleden aan te schaffen. Hier is helaas geen budget voor.  

Carnaval: Stand van zaken? Annemiek vraagt het na bij de commissie. 

Schoolreisje: Op de OV-vergadering van 7 september 2016 is besloten om 6 in plaats 

van 3 mensen te benoemen. Het idee was dat er een gezamenlijke start zou zijn, 

maar dat deze groep zich zou splitsen in een commissie voor het schoolreisje in het 

voorjaar 2017 en het schoolreisje in het najaar 2017. Dit is echter niet gebeurd. Dus 

er is nu een commissie die het schoolreisje organiseert voor de groepen 5, 6 en 7 in 

het voor- en najaar 2017. Daarnaast is er nu een commissie die het schoolreisje 

organiseert voor de groepen 3 en 4 in het voor- en najaar 2017. Fijn dat het nu 

geregeld is en we kunnen in het najaar bekijken hoe een schoolreisje in het najaar 

bevalt. De datum voor het reisje van het voorjaar 2017 is reeds vastgesteld door het 

team, te weten dinsdag 11 april 2017.  
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4. Actiepunten 

Social Schools: zie onder punt 1. 

Schoolfotograaf: Petra Roeten (Team) wil de fotograaf nog een kans geven en zal de 

kritiekpunten (onder andere: fletse kleuren, er wordt niet naar het kind gekeken) met 

haar bespreken. Hilde had reeds onderzoek gedaan naar een nieuwe fotograaf en 

haar bevindingen gedeeld met Petra. Dank daarvoor, wij houden deze info in 

gedachten. 

Waarom geen Kinderpostzegelactie? : Margreet: het team wilde graag een keer een 

ander doel, sommige kinderen vonden het niet leuk om langs de deuren te gaan. De 

leerlingenraad heeft een sponsorloop voorgesteld. Het was goed geweest om 

hierover even een berichtje te sturen. 

Vlaggenmast: Feike zoekt contact met de gemeente voor eventuele kopers.  

5. Mededelingen 

Team: Margreet: de nieuwe juf in groep 7A, Mirjam van den Burg, is goed gestart, 

fijn. Vanaf 1 februari zal Margreet zelf 1 dag per week gaan lesgeven in groep 7A.  

MR: afwezig en geen punten aangeleverd. 

OV: Annemiek zegt dat Rik heeft voorgesteld voortaan 1 contactpersoon vanuit het 

team voor een aantal OV-commissies aan te wijzen (in totaal 10 uur). Deze 

contactpersoon zal niet inhoudelijk de taken uitwerken, dat is voor de OV. Dit in 

verband met het tegengaan van versnippering en het verminderen van inhoudelijke 

OV gerelateerde taken voor het team. Als bestuur van de OV zullen wij dit voorstel 

met Rik gaan bespreken. Bij sommige commissies wordt sowieso alles door de OV-

commissie gedaan, één contactpersoon is dan prima. Maar is 10 uur voldoende? En 

een aantal items vallen niet onder de OV, bijvoorbeeld de schoolfotograaf.  

Een ander punt dat Annemiek aan de orde stelt betreft de A4D: de OV is hier 

verantwoordelijk voor en wil meer betrokkenheid dan voorgaande jaren. Dit punt 

nemen we mee naar de volgende vergadering. 

6. Sluiting 

Annemiek sluit de vergadering.  

 

 

 

Vergaderingen: 

Dinsdag 7 februari 2017 

Maandag 10 april 2017 Groepslaag 

Woensdag 14 juni 2017 

 

 

 


