
 

 

Verslag van de vergadering van de Oudervereniging van de Paulusschool 

d.d. 13 mei 2019 van 20.00-22.00 uur  

(groepslaagvertegenwoordigers) 

 

1.Opening en mededelingen 

Chee-fan opent de vergadering. 

Er zijn geen mededelingen. 

2. Conceptverslag 11 februari 2019 

Het verslag wordt vastgesteld. 

N.a.v.: 

- TV kijken in de klas 

Er wordt gesproken over klassikaal tv kijken tijdens school-en etenstijd. Leerkrachten gaan 
hier verschillend mee om. In sommigen klassen wordt geen tv gekeken, in andere klassen het 
jeugdjournaal en/of Wie is de mol? Vanuit de OV is het de wens dat er sprake is van 
uniformiteit (sowieso voor de klassen A en B van een leerjaar) en dat er geen tv wordt 
gekeken tijdens het eten. Het jeugdjournaal brengt volgens de NOS het nieuws voor 
kinderen van 9 jaar (groep 6) tot 12 jaar.  

De OV zal de wens onder de aandacht brengen van de schoolleiding. 

- Moeder- en Vaderdag 

Vanaf groep 5 wordt er niet meer in de klas door de kinderen geknutseld voor moeder-en 
vaderdag. Dit was nog niet bekend bij alle ouders. 

3. Mededelingen MR 

Niet besproken, geen actualiteiten en geen MR-lid aanwezig. 



4. Mededelingen Paulusschool 

- Er is een nieuwe versie van de Social schools app beschikbaar (technische problemen zijn 
inmiddels verholpen). 

- Er is een nieuwe geluidsinstallatie aangeschaft, met dank aan de OV. 

- De formatie/ nieuwe indeling leerlingen/ leerkrachten wordt in juni gecommuniceerd. Een 
aantal leerkrachten zal met zwangerschapsverlof gaan. 

- Er is recent een nieuwe wervingscampagne van de KSU (ook op social media) gestart waar 
ook de Paulusschool aan mee doet. Men is naarstig op zoek naar nieuwe leerkrachten i.v.m. 
het huidige personeelstekort dat in de hele branche aan de orde is.  

5. Stavaza commissies 

- Terugblik Carnaval, Koningsspelen en Pasen 

Er wordt teruggeblikt op de goed verlopen activiteiten. De kinderen hebben genoten van het 
uitbundige carnaval, de sportieve spelen met de OBS en het vrolijke Pasen. 

V.w.b. Carnaval wordt aangegeven dat het van belang is dat tijdig het draaiboek beschikbaar 
is en dat tijdig wordt gestart met de voorbereidingen. Ook is het raadzaam wanneer iemand, 
die het jaar ervoor georganiseerd heeft, meehelpt met de organisatie zodat kennisoverdracht 
geborgd is. 

V.w.b. de Koningsspelen zijn er complimenten voor de gymjuf. Er waren leuke activiteiten en 
spelen, ook voor de bovenbouw. Wel wordt het programma als lang ervaren voor de 
groepen 3 tot en met groep 5. Ook waren er voor de ouders logistieke uitdagingen i.v.m. de 
verschillende sportvelden, de verschillende soorten van vervoer en gelijke eindtijden. 
Afstemming en eenduidige communicatie is gewenst. 

V.w.b. de paasbrunch was onduidelijk of er dit jaar een paasontbijt of paasbrunch was. Ook 
hier is eenduidige communicatie gewenst. 

- Vooruitblik A4D en Slotdag (zie bijlage) 

In de 1e week van juni vindt de Avondvierdaagse in De Bilt plaats. Tot dusver zijn 156 
aanmeldingen. Feike vormt samen met Aukje en Esther de A4D-commissie.  

De OV geeft de voorkeur aan het organiseren van een slotborrel op donderdagmiddag 11 
juli, i.p.v. een slotactiviteit voor kinderen en ouders in de klas op de laatste schooldag (19 
juli), om het eind van het schooljaar te markeren. De OV zal dit kortsluiten met Menke.  

5. Rondvraag en sluiting 

- M.b.t. de schoolfotograaf wordt geopperd komend schooljaar (aan het begin) alleen 
klassenfoto’s, en geen individuele foto’s per kind, meer te laten maken.  
- Er zal een datum wordt geprikt voor de jaarlijkse OV-bedankborrel, op een donderdag in 
juni.. 
- 17 juni is de laatste OV-vergadering van het schooljaar. 
 
 



 


