
 
 
Notulen Oudervereniging Paulusschool 10 december 2012 
 
Aanwezig: Matthijs de Widt (voorzitter OV), Feike van der Werf (secretaris OV), Pien 
de Jonge (penningmeester), Margreet Vonk (team),  
 
Tanja Zomerman Marlijn Mul-van koppen Lyke Apontoweil 
Isabel van Zenderen Diana Kelder Anita Stokhorst 
Carol Hessels(MR) 

   
1. Opening 
Matthijs heet iedereen van harte welkom. Carol zal als eerste toelichting vanuit MR 
geven (punt 6) zodat zij daarna de vergadering kan verlaten. 
 
2. Notulen d.d. 10 september 2012 
De notulen worden goedgekeurd met 1 opmerking: 
Opmerking 1: Ging de discussie in de rondvraag aangaande traktaties nu om de 
traktaties of om het feit dat hierdoor inhoud fruitbak in de prullenbak beland? Beiden. 
 
3. Verkeersperikelen 
Helaas kon Leonard niet aanwezig zijn ivm ziekte.  
 
4. OV-activiteiten: Kerst 
Kerst loopt….maar aanmelding voor hulp gaat nog niet goed. Zal uiteindelijk op dag 
zelf wel (weer) loslopen. Er komen vuurkorven met water ernaast en 
verantwoordelijke ouder. De glühwein tap komt weer maar moet op tijd aan en 
regelmatig bijvullen anders wordt het koude glühwein 
 
5. TSO financien 
Schoolbestuur (Ralph) gaat contract met stichting TSO opzeggen. Na krokusvakantie 
zal de TSO in andere vorm verdergaan. Los (Lunchen op School) wordt de nieuwe 
partij. Voornaamste reden voor overgang is dat organisatie moeizaam gaat. Stichting 
is niet met de groei van aantal kinderen meegegroeid en moet nu professioneel 
worden aangepakt. LoS gaat ook naar Wevelaan in goed overleg met Mini-Stek. 
Kosten gaan naar 2.10 per kind per keer. Begin 2013 volgt meer nieuws. 
 
6. Mededelingen 
Team 
Geen mededelingen. 
 
MR 



Begin van het jaar worden de hoofdactiviteiten voor het jaar bepaald, dat zijn dit jaar: 
 Financiën 
 Huisvesting 
 Ouderbetrokkenheid / -participatie 

 
Financiën 
De Begroting voor de school is akkoord bevonden. Belangrijkste punten zijn dat 
uitgaven voor meubilair en Methodes omlaag gaan.  
Incasso’s gaan erg goed. Sponsoring moet nog veel gebeuren dit jaar. We krijgen 
een subsidie voor kwaliteitsverbetering.  
 
Huisvesting 
Huisvesting is afhankelijk van de plannen van de gemeente. Men kijkt naar 
huisvesting op Rietveld college, Winklerlaan en de Cohenlaan. 
Samenwerking met Ludens op van Bemmelenlaan is onderzocht maar verbouwing 
van de ruimte is (te) duur en gaat niet door.  
Paulusschool inmiddels actief met profilering in de wijk(en) om zij-instroom te 
bevorderen om aantal op juiste niveau te houden.  
 
Ouderbetrokkenheid / -participatie 
Algemeen beeld dat ouderbetrokkenheid minder wordt. In de gaten houden en 
blijven stimuleren. 
 
Overig 
Toets na de vakantie op maandag zal niet meer gebeuren.  
MR verkiezing: Anne-Britt en Carol gaan MR verlaten 
Zelfevaluatie van de CITO: 

 Op alle punten ruim boven gemiddelde! 
 Op 1-2 punten lager dan onze eigen score 

 
Diana: Waarom is er geen voorlichting richting ouders mbt RT? Wel over +klas maar 
niet over RT. CH zal checken 
 
Pien: Hoe staat het met ontwikkelingen continue rooster? 
CH: Pas als er vraag is vanuit ouders zal het (eventueel) worden onderzocht. 
 
OV 
Schoolvoetbal coördinatie opnemen met Jasper. Groep 8 is probleem. Juf Mirthe en 
Jasper gaan oplossen. Lijsten komen nog een keer terug voor controle.  
 
7. Rondvraag en sluiting 
 Isabel: Presentatie voor ouders waarschijnlijk ruzies onderling door Opvoeddesk. 

Verwachting ongeveer 600/700 euro. 
 Marlijn: Sint bij OBS voorlangs gegaan, later pas de Sint van obs. Erg vervelend 

en verwarrend voor OBS. Komt in Evaluatie.   
 Diana: Kan Sint volgend jaar ook op Wevelaan komen ipv groepen naar van 

Bemmelenlaan??  



 Pien: Waarom moeten oudere groepen stukje doen voor Sint??    
 
Data OV vergaderingen 2012-2013 

 11 februari (Groepslaag) 
 22 april (Groepslaag) 
 24 juni (All) 


