
 

Notulen Oudervereniging Paulusschool Maandag 13 april 2015 

Aanwezig: 

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

Margreet Vonk (team), Marc van Rossum (mr), Stella de Heij, Monique Gelissen, Claudia Druppers, 

Annette Lindeman, Marlijn Mul-van Koppen, Anneloes Medendorp, Vanessa Bartlett. 

1. Opening 

Annemiek opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom. 

2. Notulen 

De notulen worden aangenomen en zullen door Tanja op de website worden geplaatst. 

3. Actiepunten 

Hek: Na de oproep in de Pauluspost lijkt het drukker aan de zijkant van school. Het blijft een 

aandachtspunt, waar we op zullen blijven letten. 

Container: De container van Ludens wordt 2x per week geleegd, Ludens zet de container vroeg 

buiten omdat zij na half 9 al het personeel nodig hebben op de groepen. Ralph zoekt uit of het 

mogelijk is dat Ludens de container aan de binnenkant van het hek kan plaatsen ipv buiten het hek. 

Als het ophaalbedrijf dat niet wil, kijkt Ralph verder of het een optie is dat Patrick (evt samen met 2 

kids uit groep 8) de container van Ludens na half 9 buiten het hek zet. 

Hek kleuters: Ralph zal dit nog een keer bespreken met de onderbouwcoördinator, Janneke Franken. 

Gym: Vanuit de gemeente is nu duidelijker gecommuniceerd in welke gymzalen nog uren over zijn. 

Voor komend jaar zijn er in het Rietveld 12 uren over voor de 3 scholen uit de wijk. Ralph overlegt 

met de andere 2 scholen en zij dienen een gezamenlijk plan bij de gemeente in. Voorkeur gaat er 

naar uit dat wij op school kunnen gymmen en de andere 2 scholen naar het Rietveld lopen..Verder 

blijkt dat het Rietveld zelf zijn gymuren indeelt, terwijl de Paulusschool dat niet mag van de 

gemeente, Ralph zoekt dit ook uit. Het gymmen en de indeling op de Wevelaan heeft ook nog steeds 

de aandacht. Een vakleerkracht komt op het wensenlijstje van de SVP. 

Schooltuintjes: Ralph gaat onderzoeken of de schooltuintjes op het schoolplein kunnen, achter de 

fietsenstalling aan de zijkant van de school. Dit zal overlegd moeten worden met het team (Margreet 

merkt al op dat daar ook gevoetbald wordt), en met de bewoners (er staan nu kindwerende(!) 

planten). Het blijkt dat de juffen van 4a en 4b dit jaar via een educatie-project zelf geregeld hebben 

dat zij schooltuintjes hebben.  

Social Schools:  wordt nog voor de zomervakantie ingevoerd. 



Schaakles: Margreet geeft aan dat de schaakles dit jaar een pilot is. Volgend jaar zullen meer 

kinderen de kans krijgen om te schaken, het wordt echter geen klassenactiviteit. Ralph heeft ook 

aangegeven dat de pilot dit jaar betaald is uit het plusklasbudget.  

Fruit: fruit tijdens het 10-uurtje zal weer onder de aandacht worden gebracht via de Pauluspost. 

Agenda Digiduif: de rapporten in de groepen 3 zijn een dag eerder meegegeven aan de kinderen (ivm 

het letterfeest) dan was aangekondigd. Dit had via een Digiduif aangekondigd moeten worden, Ralph 

koppelt dit terug aan de juffen.  

Voetbaltoernooi: er is een verzoek binnen gekomen van een ouder of er selectie toegepast kan 

worden bij het voetbaltoernooi en of het mogelijk is vantevoren met het team te trainen. Er is 

hierover contact gezocht met Janine en Matthijs de Widt, we wachten hun voorstellen even af. 

4. Activiteiten 

Schoolreisje: Er wordt positief gereageerd op het voorstel van Chee-Fan en verder wordt er 

aangegeven dat er voor de groepen 5 t/m 7 niet zo veel begeleiders meehoeven. 

Het is gebleken dat de bus-kosten in september niet lager zijn dan de kosten in juni. Wel zijn er in 

september minder activiteiten vanuit school, dus wellicht toch goed om nog eens te overwegen 

(volgende OV-vergadering) of het schoolreisje in september dient te zijn.  

Korfbal: Er deden dit jaar veel groepen mee, waardoor het toernooi lang duurde en de kinderen 

tussen de wedstrijden lang moesten wachten. De OV neemt dit op met Janine, met het verzoek dit te 

gaan bespreken met Synergo.  

A4D: Paul coördineert het ook weer dit jaar. Claudia, Soraya en Silke helpen hierbij.  

Palmpasen: is goed verlopen, alle kinderen zijn weer met behulp van veel ouders enthousiast aan de 

slag gegaan. Er is ook nog een bezoek gebracht aan de Lichtkring. 

Paasontbijt: Het Paasontbijt is ook goed verlopen. 

Koningsspelen: dit jaar doen we officieel mee, het blijkt toch wel veel werk te zijn. Besloten is om van 

het ontbijt een lunch te maken.  

Slotfeest: Het slotfeest staat gepland op 2 juli, dan is ook de Tourpresentatie. Die blijkt echter pas om 

20.00 te beginnen, besloten wordt om het slotfeest op 2 juli te laten staan. Eventueel een andere 

opzet, optredens iets meer parade-achtig, ook niet per klas. Dit vergt echter weer veel ouder-inzet. 

Commissie gaat bespreken met de betreffende juffen, Marjel, Leonie (beiden Slotfeest) en Maartje 

(Pauluspodiumcommissie) 

Boeken labelen: Ralph zoekt uit of dat dit jaar nog nodig is. 

Verkeersouder: Leonard heeft geregeld dat er een truck op school komt, 18 mei a.s., voor de beide 

groepen 8, ivm dode hoek uitleg. Verder komt er mogelijk nog een activiteit ivm de Tour de France. 

Juf Lieke is contactpersoon vanuit school, Glenn Augusta en Tanja springen bij tot de zomer en zullen 

het daarna van Leonard overnemen.  

5. Mededelingen 

Team: Tweetakt was een groot succes, de groepen waren enthousiast.  



MR: de mr is nog druk bezig met het onderwerp huisvesting. Ook spelen inmiddels de verkiezingen 

op school. De vacature bij de GMR is nog niet ingevuld. Aandachtspunt is ook de indeling van de 

studiedagen.  

OV: we willen graag instellen dat ouders langer in een commissie blijven, zodat, ondanks de 

draaiboeken, het wiel niet steeds opnieuw uitgevonden hoeft te worden, dus bijv. een aantal ouders 

nieuw erbij en een aantal ouders die in de commissie blijven .  

De vergadering van 15 juni a.s. wordt (ivm het schoolreisje overdag) verplaatst naar 8 juni a.s.. 

6. Sluiting 

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

 

 

 

 


