
 

Notulen van de Vergadering Oudervereniging Paulusschool d.d. 14 juni 2017, 20.00 tot 21.30 uur 

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

(secretaris), Monique van der Putten (Team), Rick van Coevorden (MR), Stella de Heij, Manon Koot, 

Nienke Kwaaitaal, Mascha Buiting, Marjan Jeucken, Elske van Wijngaarden, Marlijn Mul-van Koppen, 

Chee-Fan Lee, Silke Ruediger, Veelke Derckx, Annemarie Koot, Floortje Schrier.  

1. Opening 

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

2. Notulen  

De notulen van 10 april jl. worden zonder aanvullingen of wijzigingen aangenomen.  

3. OV-activiteiten 

 Slotfeest: organisatie verloopt prima. 

 Schoolreisje september 2017: groepen 3 en 4: Elske: er zijn offertes aangevraagd voor een 

speeltuin, en ook voor de bussen. In het arrangement zit vaak friet, iets anders is dan lastig. 

Groepen 5 t/m 7: Silke: druk bezig met de planning.  

 Schoolreisje april 2017: Annemiek: zowel het Archeon (groepen 5 t/m 7) als Oud Valkeveen 

(groepen 3 en 4) is goed bevallen.  

 Korfbal- en voetbaltoernooi: Marjan: alles is goed verlopen, de kleding (groot!) staat weer op 

school.  

 Juffendag: Tanja zal de memo aanvullen met de opmerkingen over individuele cadeautjes 

van de kinderen voor de juffen. 

 Verkeer: de groepen 8 hebben op 29 mei jl. een leerzame lesochtend gehad over de dode-

hoek-spiegel. Er was weer een vrachtauto op school, waardoor de leerlingen vanuit de 

cabine zelf alles konden bekijken. Het Verkeersplein voor de groepen 5 en 6 is helaas door 

Veilig Verkeer Nederland afgeschaft. Tanja zal nog contact opnemen met de overkoepelend 

verkeersouder Leonard van Nispen over de vernieuwde T-splitsing bij de Wevelaan.  

 A4D: goed verlopen, goed weer, voldoende ouders. Veel dank voor Feike, Chee-Fan, Marjan 

en Christine, die het op korte termijn geregeld hebben! Volgend jaar bekijken of het in 

Overvecht gelopen kan worden, dat is vaak wel 1 week eerder (cito’s!).  

 

4. Actiepunten 

Veiligheid Wevelaan: Monique: Een aantal dingen is gemaakt, het slot, de deurklink. Opgemerkt 

wordt dat de deur nog steeds niet altijd op slot is. Dit is afhankelijk van de mensen. Carel Laenen, lid 

college van bestuur van de KSU, heeft een bezoek gebracht aan de Wevelaan. Hij bekijkt wat er met 

de kantelramen gedaan kan worden. Verder zal Monique nog het punt van het ontbreken van 

veiligheidsglas in de tussendeuren onder zijn aandacht brengen.  

 



5. Mededelingen 

 Team: Monique: Andere Tijden: de enquête hierover is in ontwikkeling. De werkgroep 

probeert deze nog voor de zomervakantie af te ronden. Ook wordt er nagedacht over wie de 

enquête mogen invullen? Ouders met alleen een kind in groep 8 zullen de eventuele 

wijziging niet meer meemaken. Ouders met kinderen die nog zullen starten op de 

Paulusschool daarentegen wel. We hopen op veel respons. De werkgroep gaat met de 

uitkomst aan de slag en zal een advies aan Monique geven. Monique doet dan een 

onderbouwd voorstel aan de MR. De Teamgeleding van de MR beslist of zij instemt met de 

rusttijden; de Oudergeleding van de MR beslist of zij instemt met de verandering van de 

tijden.  

Indeling 2017/2018: uiterlijk vrijdag aanstaande stuurt Monique het rooster met de vakantie- 

en studiedagen, evenals de indeling van de groepen en leerkrachten.  

Gymles Wevelaan: Dit jaar zijn wij aan de beurt op de Winklerlaan, het gebouw wordt echter 

afgebroken. Er is nu plaats op de Winterboeidreef (in Overvecht, vlakbij het Station). 

Besloten is om dan de groepen van de Wevelaan te laten gymmen op de Van Bemmelenlaan 

(waarbij geprobeerd wordt om dit aan het begin of aan het einde van de dag te plannen) en 

de groepen 7 en 8 te laten lopen naar de Winterboeidreef. Hopelijk is er ruimte voor langere 

gymtijden, er is overleg met de OBS en De Regenboog.  

Pizzasessies: we willen als school graag met minimaal 10 ouders en 10 leerkrachten praten 

over het pedagogisch klimaat op school (maandag 26 juni) en 21ste eeuwse vaardigheden 

(woensdag 28 juni). Tot nu toe is er helaas weinig animo.  

Tien minuten gesprekken: de cao schrijft voor dat het niet meer in de avonduren mag. Alles 

moet voor half 5 (of anders meteen compenseren), bij een grote klas is de leerkracht een 

hele week elke middag hiermee bezig. School kijkt naar alternatieven, bijvoorbeeld 

spreekuren door het hele jaar? 

 MR: Rick: Andere Tijden: de MR zit niet in de Werkgroep, die de enquête ontwikkelt. De MR 

mag wel meepraten, aangezien de MR aan de hand van de uitslagen van de enquête beslist 

of zij instemt of niet met het advies van de schoolleider. Als er een wijziging van de 

schooltijden wordt ingevoerd, geldt dat voor alle 3 de scholen in de wijk en per schooljaar 

2018-2019.  

Vacature MR: deze is nog niet opgevuld. Rick plaatst nog een oproep op Social Schools.  

Overleg: binnenkort ontmoeten de voorzitters van de mr’en van de verschillende KSU-

scholen elkaar voor het uitwisselingen van ervaringen.  

 OV: Tanja: draaiboeken: nogmaals het verzoek aan de commissies (muv de Paasonbijt-cie) 

om de draaiboeken te updaten en aan Tanja te zenden.  

Nieuwe vergaderdata 2017-2018: 

Maandag 25 september 2017 

Maandag 30 oktober 2017 ALV 

Maandag 11 december 2017 GL 

Maandag 5 februari 2018 

Maandag 16 april 2018 GL 

Maandag 18 juni 2018  

Annemiek: Nieuwe bestuursleden: Chee-Fan Lee en Moniek Leeftink zullen Annemiek en 

Tanja opvolgen, zij zullen op de ALV van 30 oktober 2017 geïnstalleerd worden. Wij zijn heel 

blij met hen en zullen met een gerust hart het stokje overdragen dan.  

Borrel: 21 juni aanstaande is de OV-borrel.  

 

 



 

 

6. Rondvraag en Sluiting 

Monique: veel dank aan alle klassenouders voor al hun hulp en inzet het afgelopen jaar!  

Stella: het kamp van groep 8 valt vaak samen met de introductiedagen van middelbare scholen, 

kan daar rekening mee gehouden worden? Monique neemt dit punt mee. 

Nienke: het schoolorkest heeft een leuk weekend gehad bij de YMCA in Leusden. Het is een jonge 

groep, leuk als kinderen er in de klas over kunnen vertellen en er zo weer nieuwe leden 

geworven kunnen worden.  

Annemarie: waarom is het Paulus Podium midden op de dag? Monique kijkt of het nu of de 

volgende keer verzet kan worden naar de ochtend.  

Mascha: uit mijn klas komen er geluiden dat het lijkt of er steeds vaker een beroep op ouders 

wordt gedaan? Een aantal activiteiten staat vast, een aantal plopt op. Leerkrachten mogen ook 

kritisch kijken naar uitjes. Handig is om activiteiten ruim van te voren te plannen. Daarbij zijn 

dinsdagen en donderdagen vaak lastige dagen voor ouders.  

Annemiek sluit de vergadering.  

 

 

 

 


