
 

 

Notulen van de vergadering Oudervereniging Paulusschool d.d. 13 juni 2016, 20.00 uur tot 21.30 

uur 

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

(secretaris), Margreet Vonk (team), Marc van Rossum (MR), Hilde Bosshardt, Elske van Wijngaarden, 

Nienke van Doorn, Monique Gelissen, Silke Ruediger, Manon Koot, Niels Veldman, Eefke 

Langendonk, Hector Timmers, Marlijn Mul-van Koppen, Jacqueline Klaarenbeek, Marjan Jeucken, 

Annemarie Rooden, Anneloes Medendorp, Maaike Koebrugge, Chee-Fan Lee.  

1. Opening 

Annemiek opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

2. Notulen 12 april 2016 

De notulen worden zonder aanvullingen en wijzigingen aangenomen. 

3. Actiepunten 

Punt 15: termijn Cito toetsperiode: Annemiek vertelt dat het DB OV overleg met Rik heeft gehad; in 

de Social Schools agenda heeft per abuis gestaan dat de toetsperiode begon in april, dit was echter 

pas in mei. Bovendien wordt er gekeken naar de didactische leeftijd van kinderen op het moment 

van afname. Zo heeft een kind aan het einde van een volledige groep 1 10 maanden qua didactische 

leeftijd, aan het einde van groep 2 20 maanden enz..  

Punt 17: schoolreisje in najaar: aangezien er veel activiteiten in het voorjaar zijn, zouden we het 

schoolreisje in het najaar kunnen doen. Bovendien is dat ook leuk voor de groepsvorming in de 

groepen 3 en 6. Margreet heeft dit voorstel nog gepeild bij een aantal leerkrachten, zij vonden het 

een prima plan. Voorstel van DB OV: voor een schoolreisje in september 2016 is het te kort dag. Per 

komende september stellen we 2 schoolreiscommissies in, de ene commissie organiseert het 

schoolreisje nog 1x voor het voorjaar 2017, de andere commissie organiseert het schoolreisje voor 

het najaar 2017. Jacqueline merkt op dat het leuk zou zijn om kinderen uit de leerlingenraad bij de 

invulling van de dag te betrekken. Margreet geeft aan dat de groepen 3 en 4 ook weer apart zouden 

kunnen gaan, aangezien zij veel behoefte hebben aan een speeltuin. Deze laatste 2 opmerkingen 

zullen door de nieuwe commissies moeten worden meegenomen.  

4. OV-activiteiten 

 A4D: deze is goed verlopen, veel inschrijvingen, het was mooi weer. Er zijn wel erg veel mails 

verstuurd. Verzoek ook om de informatie eerder te sturen, volgende keer geen flesjes water 

meer uit te delen (geklier, milieu) en goed op te letten dat de groepen bij elkaar blijven 

lopen.  

 Slotfeest: Chee-Fan: het loopt goed. Paulus got talent staat los van het feest, nog weinig 

aanmeldingen. 



 Verkeer: school hecht niet meer aan het Verkeersveiligheidslabel. Elke groep krijgt van de juf 

verkeersonderwijs. Daarnaast organiseren we vanuit de OV voor elke laag een activiteit; o.a. 

het verkeersplein voor de groepen 5 en 6, dode-hoek-spiegelles voor de groepen 8.  

 Green team: het groen bij de fietsen (zie actiepunt 12) is nog steeds niet gesnoeid.. Margreet 

vraagt dit opnieuw aan Patrick, zij vraagt ook aan de leerkrachten om in de klas te bespreken 

dat de fietsen in de rekken dienen te staan. 

 Schoolreisje: het schoolreisje was erg geslaagd, er waren veel positieve verhalen. Vraag is 

wel of De Beekse Bergen bestempeld moet worden als een pretpark dan wel een educatieve 

instelling. 

 

5. Mededelingen 

Team: Margreet stapt per het nieuwe schooljaar uit het MT en is dan ook geen 

bovenbouwcoördinator meer. Juf Marcia van Roo neemt het over van Margreet. Verder is de 

formatie van de groepen en leerkrachten bijna rond.  

MR: Marc: We hebben vorige week weer vergaderd. Ook de nieuwe MR-leden waren erbij aanwezig: 
Marjel Alzer namens de teamgeleding en Imke van Neerijnen-Lumeij namens de oudergeleding. 
Vanaf 1 september a.s. zullen zij officieel in functie zijn. Stefan gaat per september naar de 
Gemeenschappelijke MR (GMR). Marc is (naast zijn lidmaatschap van de MR) voorzitter geworden 
van de SVP, ook hier zijn 2 nieuwe leden: Floor Schrier (penningmeester) en Patrick van den Boom 
(secretaris). 
Het continurooster is nog steeds een wens van de KSU. Het onderzoek door De Beijaard, OBS en de 

Paulusschool naar draagvlak en wenselijkheid hiervan is nog gaande. De ouders zullen hier te zijner 

tijd ook nog bij betrokken worden door middel van een enquête.  

De onderbouw gaat vanaf komend september op woensdag een half uur langer naar school.  

Gebouwendiscussie Wevelaan: de oudergeleding van de MR is niet akkoord met de uitleg van de KSU 

dat er te weinig ruimte op de Van Bemmelen is. Er is een betere uitleg gevraagd en er is informatie 

met betrekking tot de afmetingen opgevraagd bij de gemeente. Wordt vervolgd. De MR had de 

onderwerpen Wevelaan en invoering van het Integraal Kind Centrum (IKC) aan elkaar gekoppeld, de 

KSU trekt deze punten uit elkaar. In het kader van de invoering van het IKC zou er wellicht een 

kwartiermaker komen, dit is nog steeds mogelijk, het kan echter nog wel een tijd duren voordat dit 

duidelijk is, het ligt bij de gemeente, aldus Marc. 

OV: T-shirts: verzoek om alle t-shirts in de tas gewassen in te leveren bij Patrick of Carla op school, of 

bij Tanja (Voort van Zijplaan 90). Daarbij graag aangeven hoeveel shirts van welke maat erin zitten. 

Marianne Cuypers heeft nog nieuwe t-shirts. Marjan merkt op dat alle sportkleding inmiddels op 

school ligt.  

De OV-borrel is woensdag 22 juni a.s.. om 20.00 uur, Gastmaal Café.  

Nogmaals het verzoek om zo spoedig mogelijk de vernieuwde draaiboeken aan Tanja te mailen, een 

aantal is reeds gemaild, dank! 

Ook graag doorgeven aan Tanja of je klassenouder blijft dan wel wie de nieuwe klassenouder wordt. 

In de kleuterklassen is het handig als 1 klassenouder aanblijft..  

Bonnetjes van gemaakte kosten ook graag zo spoedig mogelijk, in ieder geval voor de zomervakantie, 

inleveren bij Feike.  



De nieuwe vergaderdata: Gekozen is om volgend schooljaar de vergaderingen 2x op maandag, 2x op 

dinsdag en 2x op woensdag te houden, Rik en Margreet kunnen nl niet (meer) op maandag. 

Woensdag 7 september 2016 

Maandag 31 oktober 2016 ALV 

Dinsdag 13 december 2016 Groepslaag 

Dinsdag 7 februari 2017  

Maandag 10 april 2017 Groepslaag 

Woensdag 14 juni 2017 

 

6. Rondvraag en sluiting 

 Chee-Fan: Zoeken in Social Schools? Marc: via de Desk Top versie kun je wel zoeken, er 

moeten door de leerkrachten dan wel onderwerpen worden ingevuld. Deze zoekfunctie 

bestaat niet op de app. Margreet checkt het nog een keer bij Manon. AP Margreet 

 Jacqueline: Paul Bruijs heeft gevraagd of er ouders actief willen worden in de organisatie van 

de A4D van De Bilt, deze commissie houdt er namelijk mee op.  

Kan er toch niet iets zoals De Pauluspost weer gemaakt worden, of een scherm op school 

met nieuws? Als je bijvoorbeeld geen kind op de Wevelaan hebt, hoor je daar ook niets over. 

Jacqueline maakt een opzetje hiervoor en neemt dit mee naar komend schooljaar. 

Op 4 juli a.s. voert groep 8 de musical op voor de groepen 3 tot en met 7. Het is in Overvecht. 

Meld je aan om te rijden! 

 Manon: Uit mijn klas heb ik van veel ouders teruggekoppeld gekregen dat er veel activiteiten 

op vrijdagochtend zijn. Pauluspodium, afsluiting van projecten.. Als je op vrijdag werkt, is dit 

lastig. Margreet: deze activiteiten zijn expres niet op dinsdagen en donderdagen omdat de 

meeste ouders dan werken. Feike: we zullen aan Rik vragen of het goed gespreid kan worden 

over de woensdagen en vrijdagen. En daarbij een tijdige communicatie naar de ouders. AP 

DB OV 

 Hilde: in hoeverre kunnen wij invloed uitoefenen op de keuze van de schoolfotograaf? Van 

veel ouders gehoord dat de foto’s slecht zijn. Margreet bespreekt dit punt met Petra. AP 

Margreet 

Annemiek sluit de vergadering. 

 


