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Verslag van de vergadering van de Oudervereniging van de Paulusschool 

d.d. 24 september 2018 20.00-22.00 uur  

 

1. Opening en mededelingen 

Chee-Fan opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er wordt een kort 
voorstelrondje gemaakt. Menke is verhinderd, Margreet is aanwezig namens de 
schoolleiding. De MR vergadert vanavond ook en kan daarom niet aansluiten. 

2. Conceptverslag 18 juni 2018 

Er zijn geen opmerkingen over het verslag, het wordt met dankzegging aan Moniek 
vastgesteld. 

3. Mededelingen Paulusschool 

- nieuwe leerkrachten 

Er is een flink aantal nieuwe leerkrachten gestart bij de Paulusschool. Ze hebben zich 
voorgesteld in de Paulus Post. 

- 1e ervaringen andere schooltijden en TSO 

De eerste ervaringen met de andere schooltijden zijn positief. De eindtijd geeft ruimte/lucht 
voor de leerkrachten. Ook van ouders worden positieve geluiden gehoord. Zij zijn blij met de 
extra tijd in de middag. Een aantal OV-ouders merkt op dat de lunchpauze als te kort wordt 
ervaren en vraagt zich af of dit vrije tijd of schooltijd betreft. Margreet legt uit dat een 
halfuur schooltijd betreft onder begeleiding van de leerkracht en dat een halfuur vrije tijd 
betreft onder begeleiding van de TSO. 

De eerste ervaringen met de nieuwe TSO Ministek worden zowel vanuit school als vanuit de 
ouders als positief ervaren.  

- vernieuwing schoolplein 

Het nieuwe schoolplein is gereed. De kinderen zijn er erg blij mee. Er zijn nog enkele kleine 
aanpassingen gedaan i.v.m. de veiligheidseisen. In het najaar volgt de beplanting.  
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- nieuw MR lid 

Elske van der Pol is aangesteld als nieuw MR-lid. Rick van Coevorden heeft afscheid 
genomen, Annemiek Hautvast is voorzitter. De MR zal tijdens de OV-vergaderingen het 
eerste halfuur aanschuiven. 

- leerlingenraad 

De Leerlingenraad is weer gevuld en bijeen gekomen. Vertegenwoordigers van de groepen 5 
tot en met 8 nemen deel. In sommige klassen zijn er ‘verkiezingen’ gehouden, in andere 
klassen is er geloot. Aangezien de Leerlingenraad afgelopen jaar nauwelijks actief is 
geweest, zijn sommige leerlingen in de Leerlingenraad gebleven en hebben niet gewisseld. 
Verwachting is dat de Leerlingenraad dit jaar vaker bijeen zal komen en actief zal zijn. 

- jaarplan 2018/2019 

Het jaarplan 2018/2019 is vastgesteld. Belangrijke punten zijn: 
- Portfolio 
- Muziekdocenten in de school 
- Methodes Staal, drama en beeldend borgen 
- Stroomlijnen overgang groep 2 naar groep 3  
- Ondersteuning meer begaafdheid  
- Schrijfonderwijs wordt uitdagender  
- Professionaliseren medewerkers LeerUniek (voor planvorming)  
- Coöperatieve werkvormen  
- Collegiale consultatie  
- Kanjerdag Sfeer binnen de school Voorbeeldfunctie naar kinderen  
- Jeelo Van buiten naar binnen halen, bv fysio  
- Aansluiting op middelbare school Projectonderwijs  

- schoolfotograaf 

Er zijn wisselende reacties gekomen op de foto’s van de nieuwe schoolfotograaf. Sommige 
ouders zijn er heel blij mee, anderen totaal niet. Geopperd wordt voor komend jaar de 
schoolfotograaf van vorig jaar weer te benaderen. Besloten wordt een enquête uit te zetten 
naar de OV-ouders zodat gekeken kan worden wat de meerderheid wil. 

4. Stavaza commissies 

- Terugblik Slotfeest en Lustrumweek (incl. schoolreisje) 

De Lustrumweek was een groot succes met alleen maar hoogtepunten. De schoolreisjes op 
maandag naar de Efteling en Oud Valkeveen waren erg leuk, zonnig en goed georganiseerd. 
Er zijn complimenten voor het Fort van de Verbeelding die in beperkte tijd de hele school in 
beweging hebben gekregen. Er was veel muzikaal talent bij de feestelijke afsluiting in het 
Willem de Zwijgerplantsoen. Het optreden van het schoolorkest was ook erg geslaagd. Het 
beschilderen met de voeten van het verfdoek met de Domtoren op woensdag vonden de 
kinderen ook erg leuk om te doen. Het kleurrijke resultaat mag er zijn! Inmiddels zijn 75 
verfdoeken voor het goede doel (Prinses Maxima Centrum en renovatie Domtoren) verkocht. 
Er zijn er nog een aantal beschikbaar.  

Dank aan alle ouders en leerkrachten van de Lustrum- en Schoolreisjescommissie die deze 
week tot een onvergetelijk Lustrumfeest hebben gemaakt! 
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- Invulling commissies nieuwe schooljaar 2018/2019 

Ook komend jaar staan er weer vele activiteiten gepland waarvoor hulp van de OV-ouders 
benodigd is. Per activiteit worden de verschillende commissies tijdens de vergadering 
ingevuld. Ook worden de verschillende groepslaagvertegenwoordigers benoemd. Zie de 
bijlage voor het overzicht. 

5. Planning OV 2018-2019 

De planning voor de OV-vergaderingen komend jaar is als volgt: 

24 sept. (OV), 19 nov. (ALV), 10 dec. (Groepslaag),  4 febr. (OV), 15 apr. (Groepslaag), 17 
juni (OV) 

6. Rondvraag en sluiting 

- Gevraagd wordt naar de duur van de gymlessen. Welke groepen hebben 1 uur en welke 2 
uur gymles? Dit wordt gecheckt. 
- De Dag van de Leraar is binnenkort. Het db OV zal een attentie (lunch o.i.d.) voor het 
gehele team verzorgen om ze in ’t zonnetje te zetten. 
- Het Schoolorkest wordt nieuw leven in geblazen. Geopperd wordt de naam te veranderen 
in, een modernere variant, schoolband. 
- Er zijn zorgen over de verkeersveiligheid bij de Wevelaan/ WC De Gaard. De school heeft 
hier aandacht voor en ook Tuindorps Belang zit er bovenop. 
- Er wordt geïnformeerd naar de locatie Wevelaan en mogelijke huisvesting van de 
Paulusschool in een pand. Dit is een punt dat al jaren op de agenda staat, Menke en de KSU 
zijn ook in gesprek hierover. In de OV-vergadering wordt van gedachten gewisseld welke 
groepen het beste in de Wevelaan les kunnen krijgen. Er is gekozen voor de groepen 5 en 6 
zodat de kinderen in hun laatste twee basisschooljaren op de hoofdvestiging les krijgen. 
 
Chee-Fan bedankt alle aanwezigen en sluit om 22 uur de vergadering. 


