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Verslag van de vergadering van de Oudervereniging van de Paulusschool 

d.d. 9 december 2019 20.00-22.00 uur 

 

1.Opening en mededelingen 

Chee-Fan heet iedereen welkom bij deze vergadering voor de 
groepslaagvertegenwoordigers. Menke is ook aanwezig, net als Annemiek namens de MR. 

2. Conceptverslag 30 september 2019  

Er zijn geen vragen en opmerkingen over het verslag. Het wordt vastgesteld.  

3. Mededelingen MR 

De MR is betrokken bij het meedenken over de inrichting van de locatie aan de Van 
Bemmelenlaan nu alle kinderen in de loop van volgend schooljaar op 1 locatie zullen zitten. 
Er is ondermeer aandacht voor het gezamenlijke gebruik met de BSO, de inrichting van het 
schoolplein en de hoeveelheid voorzieningen (zoals wc’s en fietsenstalling). 

Annemiek vraagt aandacht voor het invullen van de ouderenquête voor de tussenevaluatie 
van ‘Andere tijden’ die per mail verzonden is. Kinderen en het onderwijsteam zijn reeds 
gevraagd naar hun ervaringen. Zoals afgestemd zal pas na drie jaar een uitvoerige evaluatie 
plaatsvinden. 

Er zal aan het begin van het jaar een denktank starten, met vertegenwoordigers vanuit 
school, SVP en de OV, om na te denken over de (herijking van de) vrijwillige ouderbijdrage. 
Aandachtspunten zijn ondermeer het teruglopende aantal betalende ouders, het al dan niet 
vrijwillige karakter, de besteding, de hoogte, de AVG en de wijze van inning en de 
communicatie m.b.t. de vrijwillige ouderbijdrage.  

Verder heeft de MR aandacht voor Jeelo en de leereffecten van deze methode. Het is 
hierover in gesprek met school. 

4. Mededelingen Paulusschool 

Menke geeft een nadere toelichting op het goede nieuws dat in de loop van volgend 
schooljaar alle kinderen op 1 locatie (Van Bemmelenlaan) zullen worden gehuisvest. Streven 
is dit zo vroeg mogelijk in het schooljaar te laten plaatsvinden en i.e.g. voor 1 januari 2021 
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i.v.m. de verbouwing van de Wevelaan. De gemeente is gevoelig gebleken voor de 
inhoudelijke argumenten, gestaafd met cijfers, van de Paulusschool en de KSU. Momenteel 
vinden er gesprekken plaats met de BSO die voor een deel gebruik zal blijven maken van de 
locatie. Er zal namelijk sprake zijn van gemeenschappelijk gebruik. Insteek is dat de BSO 
gebruik gaat maken van de gemeenschappelijke ruimten en niet van de afzonderlijke 
klassen. 

5. Stavaza commissies 

- Terugblik Dag van de leraar, Sinterklaas 

Het onderwijsteam heeft tijdens de Dag van de leraar genoten van een door de OV  
verzorgde borrel.  

Er wordt teruggeblikt op een gezellig Sinterklaasfeest met veel vrolijke pieten. De kinderen 
hebben genoten. Er waren leuke cadeau’ s voor de kinderen in de onderbouw en mooie 
surprises in de bovenbouw. Aandachtspunt vormt de aankleding van de Sint (de mijter en 
baard raakten onverhoopt los op het schoolplein). 

- Vooruitblik Kerst 

De school is inmiddels in gezellige kerstsfeer gebracht. De voorbereidingen voor de 
kerstborrel worden getroffen. De commissie had leuke plannen, echter was het beschikbare 
budget hiervoor niet toereikend. Nieuw dit jaar voor de kinderen zal de mogelijkheid zijn om 
op de foto te gaan en, naast een borrel voor de ouders, zal er ook erwtensoep zijn. Op 
maandag 16 december zal een aantal kinderen kerstliedjes spelen aan het begin van de 
ochtend aan de Wevelaan. Mogelijk zal dit op een ander moment ook op de Van 
Bemmelenlaan plaatsvinden. 

6. Rondvraag en sluiting 

Er wordt aandacht gevraagd voor het fietsen van de Wevelaan naar de gymzaal in Overvecht. 
Dit zorgt regelmatig voor gevaarlijke situaties. Aangegeven wordt dat deze situatie vanaf 
januari 2020 niet meer aan de orde is aangezien er dan weer gebruik kan worden gemaakt 
van de gymzaal SO Fier (dichtbij de Wevelaan). 

 


