
 

 

Notulen van de Vergadering Oudervereniging Paulusschool d.d. 7 februari 2017, 20.00 tot 22.00 

uur 

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

(secretaris), Margreet Vonk (Team), Marc van Rossum (MR), Brechtje Arts-de Vries, Mascha Buiting, 

Annemarie Koot, Michele van Zutphen, Caroline Scherpenhuijsen, Hilde Bosshardt, Annemiek 

Hautvast, Eefke Langendonk, Rosian Tossaint, Manon Koot, Veelke Derckx, Christine Roest, Marjan 

Jeucken, Marlijn Mul-van Koppen, Patrycja Stempniewicz en Chee-fan Lee.  

1. Opening 

Annemiek opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

2. Notulen 

De notulen van 13 december 2016 worden zonder aanvullingen en wijzigingen aangenomen. 

3. OV-activiteiten 

Kerst: gezellig en goed georganiseerd. 

Carnaval: door het Team is besloten om niet met alle groepen gezamenlijk te starten op het 

schoolplein van de Van Bemmelen, maar carnaval alleen in de groepen te vieren. Redenen hiervoor 

zijn dat door een aantal kinderen en het overgrote deel van de leerkrachten de gezamenlijke start 

niet als leuk wordt ervaren. Opgemerkt wordt dat het hier een activiteit voor de leerlingen betreft en 

niet voor de leerkrachten. Margreet geeft aan dat er maar een klein onderdeel is geschrapt. Voor het 

carnaval is nu geen hulp meer nodig vanuit de OV. 

Schoolvoetbal: Marjan vertelt dat gymjuf Janine al met de organisatie bezig is. Er worden nog 

coaches gezocht voor de teams.  

Palmpasen: de commissie gaat aan de slag. 

Paasontbijt: idem. 

Schoolreis: voor de groepen 5, 6 en 7 is het Archeon geregeld, er zijn een aantal thema’s waaruit de 

leerkrachten kunnen kiezen. De groepen 3 en 4 gaan naar Oud Valkeveen. De busmaatschappij van 

vorig jaar was reeds volgeboekt, er wordt verder gekeken. Evt. Pauw Vervoer?  

Koningsspelen: net als voorgaande jaren doen de kleuters spelletjes op het schoolplein, de groepen 3 

tot en met 8 worden verwacht bij Sporting. Er zijn al veel spellen besteld door Juf Carleen. Gevraagd 

wordt om de groepen in even aantallen te verdelen. 

Korfbal: bezig.. 



A4D: voor deze activiteit hebben zich geen ouders vanuit de OV aangemeld. Tot nu toe organiseerde 

Paul Bruys (ouder van school) de A4D in zijn eentje. Het valt echter onder de verantwoordelijkheid van 

de OV. We zullen dus moeten kijken hoe we het dit jaar gaan organiseren, qua planning, administratie, 

inschrijfgeld, communicatie e.d.. De A4D is dit jaar op 6, 7, 8, en 9 juni. Caroline gaat kijken of ze hier 

een team voor kan samenstellen, samen met Patrycja. Ook zullen zij de mogelijkheid onderzoeken om 

in Overvecht mee te lopen in plaats van De Bilt. 

4. Actiepunten 

Vlaggenmast: Feike heeft contact gezocht met Jansje Dekker, clusterdirecteur van de Paulus, om te  

bekijken of andere KSU-scholen de vlaggenmast willen overnemen, hier is echter geen reactie 

opgekomen. 

5. Mededelingen 

Team: Margreet: er komt een bericht op Social Schools over de sponsorloop van de groepen 6, 7 en 8. 

Zij halen geld op ten behoeve van Stichting Ibem, welke als doel heeft het verbeteren van onderwijs in 

een dorp in Nigeria. De initiatiefnemer van de stichting (vader van oud-leerlingen Paulusschool), is uit 

dit dorp afkomstig. Verder is het project “Ridders en Kastelen” erg geslaagd. In het team is momenteel 

wel veel ziekte, heel af en toe is er dan geen vervanging. Ook Rik is langdurig ziek. Het MT bestaat nu 

uit: Marcia de Roo, Hester van Rijssen, Janneke Franken en Annelies van der Tang. Annelies was (via 

de KSU) voor de zomer al begonnen op de Paulus met een reïntegratietraject. Er wordt hard gezocht 

naar een interim-schoolleider, aldus Margreet. Vervolgens ontstaat een discussie over de 

berichtgeving door de KSU en de school met betrekking tot de ziekmelding van Rik. Ouders zouden 

duidelijker communicatie op prijs stellen, waarbij rekening moet worden gehouden met de privacy van 

Rik. Annemiek merkt op dat zij na het eerste bericht op Social Schools om aanvullende en duidelijke 

communicatie omtrent de afwezigheid van Rik aan Marcia heeft gevraagd. Ook heeft het DBOV 

namens de OV bloemen aan Rik gestuurd.  

MR: Marc: Op 19 januari jl. hebben we onze eerste vergadering gehad van dit kalenderjaar. Twee 

leraren uit de lerarengeleding gaan stoppen en zullen vroegtijdig uittreden in verband met het maken 

van teveel uren, hiervoor zullen vervangers komen. Verder speelt het onderwerp Andere Tijden. Eind 

januari zou er een gesprek met Rik hierover zijn, dat is dus niet doorgegaan. De interim-schoolleider 

zal samen met Jansje Dekker dezelfde bevoegdheden hebben als Rik. Zowel de lerarengeleding als de 

oudergeleding hebben instemmingsrecht. Zoals al eerder gezegd houdt de oudergeleding van de MR 

eerst een ouderraadpleging voordat zij beslist. De volgende vergadering van de MR is 30 maart 

aanstaande.  

OV: Annemiek: Wij vormen met zijn drieën al een aantal jaren met veel plezier het dagelijks bestuur 

van de OV, nu is echter voor ons de tijd aangebroken om het stokje over te dragen. Dus drie vacatures 

per oktober 2017 (ALV). We hopen op enthousiaste reacties, iedereen is welkom om met ons mee te 

lopen en wij zijn natuurlijk bereid om achter de schermen nog mee te denken! 

6. Rondvraag en sluiting 

Wevelaan: Hoe staat het met de discussie over de mogelijke opheffing van de Wevelaan? Marc: De 

Wevelaan is nog steeds een tijdelijke oplossing, maar met een langdurig karakter. Dit onderwerp is nu 

sluimerend bij de MR (maar dus niet afgesloten), de MR is nu vooral bezig met “Andere Tijden”. Een 

bericht van de MR over De Wevelaan zou op prijs worden gesteld. Er zijn nog vragen over de staat van 

de Wevelaan; in de tussendeuren zit geen veiligheidsglas, de ramen op de eerste verdieping kunnen 



te ver open.. Verder is de voordeur onder schooltijd nooit afgesloten. Margreet zal dit in het MT 

aankaarten: eventueel een veiligheidsinspectie? Marc zal het aankaarten bij Jansje Dekker.  

Voortgangsgesprekken: in sommige groepen zijn de gesprekken 10 minuten, in andere 15 minuten..? 

Margreet zoekt het uit. 

Cito?: In de groepen 8 zal niet de Cito toets worden afgenomen, er is gekozen voor een andere toets: 

Iep. In de groepen 8 is dit bekend gemaakt op de informatieavond. Er is hier meer sprake van opbouw 

in niveau’s.  

Herindeling groepen 6: op Social Schools is een bericht geplaatst dat de herindeling goed bevalt. De 

ouders is echter niets gevraagd! Margreet zoekt het uit. Ook de MR zou de herindeling evalueren. 

Troep op schoolplein: Margreet: de groepen 8 zullen mee gaan opruimen. 

Pauluspodium? Margreet: dit is vervangen door “Slot van Projecten”. 

Kosten schoolreisje (25 euro per kind)?: Feike: dit voor- en najaar kan het nog betaald worden door de 

OV, volgend jaar niet meer. De OV zal de ouders daarover informeren.  

Slotfeest: is het ook mogelijk om dit op woensdag te houden in plaats van op donderdag? Annemiek: 

de slotfeestcommissie bepaalt dit in overleg met het Team. 

Afname toetsen:  We gaan er van uit dat alle leerkrachten van gemaakte afspraken op de hoogte zijn 

(in dit geval: niet hardop voorlezen aan één kind in de klas tijdens gelijktijdige afname toets andere 

kinderen). Margreet zal dit bespreken in het Team. 

Carnaval: Annemiek: het zal worden geëvalueerd, misschien heeft de Leerlingenraad nog ideeën? 

 

Annemiek sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn of haar komst. 

 

 

Data: 

Maandag 10 april 2017 Groepslaag 

Woensdag 14 juni 2017 

 

 

 

  


