
 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering Oudervereniging Paulusschool d.d. 31 oktober 

2016 

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

Zomerman (secretaris), Carleen Segers (Team), Imke van Neerijnen-Lumeij (MR), Sabina 

Scheggetman, Marlijn Mul-van Koppen, Daniëlle Vroegop, Manon Koot, Elske van 

Wijngaarden, Marika Jansen-Horikx, Annemarie van Hoeve, Dick van Lokhorst, Patrycja 

Stempniewicz, Annemiek Hautvast, Marjan Jeucken.  

 

1. Opening 

Annemiek opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  

 

2. Mededelingen van het bestuur 

Annemiek dankt iedereen voor zijn of haar inzet; fijn dat zoveel mensen zich enthousiast 

inzetten voor school.  

 

3. Jaarverslag OV 2015-2016 

Het jaarverslag wordt goedgekeurd en zal op de site worden geplaatst.  

 

4. Balans- en exploitatierekening OV-budget 2015-2016 en Begroting OV 2016-

2017 

Feike licht de afrekening en begroting OV toe. De kascommissie heeft de jaarrekening 

gecontroleerd en in orde bevonden. Feike stelt voor om de Kangeroewedstrijd voortaan te 

bekostigen vanuit school of vanuit de SVP. Dit hoort namelijk niet bij de OV. De vlaggenmast 

die vorig jaar door groep 8 aan school is aangeboden als afscheidscadeau kan helaas niet 

worden geplaatst, nu twee direct aanwonenden hebben verklaard toch bezwaar te zullen 

gaan maken. Voorstel is om te kijken of de gemeente deze vlaggenmast wil overnemen. Er 

wordt een nieuw lid voor de kascontrolecommissie gezocht, Manon, Annemiek H. en Dick 

weten misschien iemand, zij geven de namen door aan Tanja.  

 

 

 



5. Aftreden oude bestuursleden; verkiezing nieuwe bestuursleden 

De volgende bestuursleden worden benoemd: 

 

Functie Naam 

Groepslaagvertegenwoordiger groep 1/2 Nienke Kwaaitaal 

Groepslaagvertegenwoordiger groep 3 Manon Koot 

Groepslaagvertegenwoordiger groep 4 Elske van Wijngaarden 

Groepslaagvertegenwoordiger groep 5 Chee-Fan Lee/ Marlijn Mul-van Koppen 

Groepslaagvertegenwoordiger groep 6 Dick van Lokhorst 

Groepslaagvertegenwoordiger groep 7 Marjan Jeucken 

Groepslaagvertegenwoordiger groep 8 Annemiek Hautvast 

Voorzitter Annemiek Kadijk 

Penningmeester Feike van der Werf 

Secretaris Tanja Zomerman 

 

6. W.v.t.t.k. 

 Marjan: Waarom deed onze school dit jaar niet mee met de Kinderpostzegelactie? 

Carleen zoekt dit uit en koppelt het terug aan Margreet voor de volgende 

vergadering. 

 Patrycja: er is veel onvrede onder ouders over de tussenschoolse opvang (TSO). 

Annemiek: de TSO wordt door school ingehuurd, wij staan daar als OV buiten; Het is 

goed om als ouders klachten te bundelen, melden bij Kinderstralen en Rik. Graag cc 

aan de OV, opdat wij ze kunnen verzamelen en de mr erbij kunnen betrekken om te 

kijken of zij vanuit hun rol iets kunnen betekenen. 

 Is de OV betrokken bij Andere Schooltijden? Imke: nee, de MR is daar mee bezig.  

 Imke: MR: Wij hebben van Rik het gedragsprotocol Social Schools ter instemming 

gekregen. Het ligt nu weer bij school. Andere tijden: er is een werkgroep gestart, 

sheets van de ouderinfo-bijeenkomst staan op Social Schools. We hebben contact 

met oudergeledingen van de MR van andere scholen. Voordat de MR een beslissing 

neemt over instemmen/afwijzen komt eerst de ouderraadpleging. School is ook bezig 

met een gedragsprotocol Kanjertraining, de MR heeft aanvullingen aangeleverd. 

Marc of Imke zullen vanuit de MR de OV-vergaderingen bijwonen. 

 

7. Sluiting 

Annemiek sluit de vergadering. 

 


