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Agenda voor de vergadering van de Oudervereniging van de Paulusschool 

d.d. 5 februari 2018 20.00-22.00 uur  

 

Aanwezig: Chee-Fan Lee (vz.), Feike van der Werf (penningmeester), Margreet Vonk (Paulusschool), 

Nienke Kwaaitaal, Elske van Wijngaarden, Brechtje de Vries, Anneloes Vellener, Colette van Zanten, 

Monique Gelissen, Imke van Neerijnen, Marlijn Mul-Van Koppen, Marieke Smelt, Mechteld van 

Rooijen, Susanne Hendrickx, Silke Ruediger, Jacqueline Klaarenbeek, Hantzen Duinstra en Moniek 

Leeftink (secr.) 

  

1. Opening en mededelingen 

 

Chee-Fan heet iedereen van harte welkom. 

Er zijn geen mededelingen vanuit het db OV. 

 

2. Conceptverslag 11 december 2017 

 

Ter aanvulling op het verslag, voor nadere vragen m.b.t. ‘Andere tijden’ wordt verwezen naar 

Monique van der Putten. 

 

3. Mededelingen MR 

 

- Andere tijden 

 

Gekozen is voor model 2. Uit de enquête bleek dat een groot deel van de ouders/verzorgers 

veranderbereid is en dat de meeste ouders/verzorgers een voorkeur hebben voor model 2. 

Het merendeel van de leerkrachten heeft zich hier ook achter geschaard. 

 

- Nieuwe directeur 

 

De MR maakt, net als een vertegenwoordiging van de leerkrachten van de onder-, midden- en 

bovenbouw, deel uit van de selectie-adviescommissie m.b.t de sollicitatieprocedure voor de nieuwe 

directeur. De MR heeft aangegeven graag kennis te willen maken met meerdere kandidaten. 

 

4. Mededelingen Paulusschool 
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- Stavaza nieuwe directeur 

 

Reeds aan de orde gekomen onder punt 4. Er lijken meerdere goede kandidaten gesolliciteerd te 

hebben. 

 

- Vernieuwing schoolplein 

Tijdens de informatieavond op 21 februari zal ook aandacht worden besteed aan de plannen voor de 

vernieuwing van het schoolplein. Naar verwachting zal de realisatie fasegewijs verlopen. Het is de 

bedoeling dat het schoolplein aan het begin van het nieuwe schooljaar helemaal klaar zal zijn. 

 

- Informatieavond 21 februari  

 

21 februari vindt van 19.30-21.00 uur een informatieavond plaats. Onderwerpen die aan de orde 

zullen komen zijn ondermeer jeelo en de vernieuwing van het schoolplein. Vandaag is er via Social 

Schools gecommuniceerd over de informatieavond. Gehoopt wordt op een grote opkomst. 

 

Op dezelfde dag zal er overdag een ‘expo’ plaatsvinden voor alle groepen over filosofie. Met dit 

onderwerp zijn de groepen 6, 7 en 8 de laatste tijd bezig geweest. 

 

- Andere tijden 

 

Idee is om het fonds voor ouders/verzorgers die financiële zorgen ondervinden n.a.v. ‘Andere tijden’ 

te richten op ouders/ verzorgers met een U-pas. Het zal alleen bedoeld zijn voor ouders/verzorgers 

van kinderen die reeds op de Paulusschool zitten en niet voor ‘nieuwe’ ouders/verzorgers. 

 

5. Stavaza commissies 

 

- Terugblik Kerstviering en ‘Serious request’ 

 

Er wordt teruggeblikt op een goed verlopen kersviering. De opbrengst van de goedbezochte 

kerstborrel is gedoneerd aan ‘Serious request’ en bedroeg 426 euro. 

 

Er wordt vooruitgekeken naar de komende activiteiten Carnaval, Pasen en Koningsdag. 

Voor het Carnaval zijn er, voor de groepen 3 tot en met 5, ouders nodig om groepjes met kinderen te 

begeleiden tijdens het spelletjescircuit. Er zal o.a. een discofeest zijn in de gymzaal. De school zal 

tijdens het Carnaval een andere naam krijgen en het gehele schoolplein en het schoolgebouw zullen 

feestlocatie zijn. Oproep aan alle ouders is daarom om ook verkleed te komen. Dit kan ook sommige 

kinderen, die enige schroom hebben om zich te verkleden, helpen verkleed te komen. Wanneer 

kinderen zich niet willen verkleden, is dit vanzelfsprekend ook prima. Het moet vooral een leuk feest 

zijn voor alle kinderen. 

Er wordt gevraagd waarom de kinderen de vrijdagmiddag van het Carnaval vrij zijn. Aangegeven 

wordt dat de school vrij is een aantal vrije middagen in te roosteren en de school ondermeer voor 

deze vrijdagmiddag heeft gekozen. Gedachte is wellicht dat het Carnaval ervoor zorgt dat de 

kinderen zich in de middag misschien moeilijker kunnen concentreren.  
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De voorbereidingen voor Palmpasen en het paasontbijt starten binnenkort. 

De Koningsspelen vinden op de Paulusschool dit jaar plaats op donderdag 26 april en niet op de 

landelijke dag vrijdag 20 april. Reden hiervoor is dat de twee organiserende leerkrachten vrijdags niet 

werkzaam zijn op de Paulusschool. 

De OV is minder gelukkig met deze keuze. Men geeft de voorkeur van het houden van de 

Koningsspelen op de landelijke dag en vreest bovendien  dat er minder ouders op deze donderdag 

kunnen helpen dan op een vrijdag. Daar komt bij dat de kinderen op donderdag 26 april om 12 uur 

vrij zijn. Veel (werkende) ouders zullen voor deze middag (voor de meivakantie) opvang moeten 

regelen voor hun kinderen of vrij moeten nemen.  

De Paulusschool beaamt de onhandige keuze in deze en is van plan de Koningsspelen volgend jaar op 

de reguliere datum te organiseren. Voor dit jaar kan de datum niet meer aangepast worden, 

ondermeer i.v.m. reservering van de sportvelden. 

- Lustrumviering 

 

In 2018 bestaat de Paulusschool 80 jaar en daarom zal een Lustrumfeest en/of -week worden 

georganiseerd. 

Janneke, Ingeborg en Margreet zijn vanuit school de organisatoren. Vanuit de OV hebben zich 

Colette, Claudia en Maaike gemeld. Gezamenlijk vormen zij de Lustrumcommissie 2018. 

Idee is om in de derde week van september (week van 10 sept.) een meerdaags schoolbreed project 

te gaan doen. Gedacht wordt aan een programma van drie dagen met als afsluiting een muzikaal 

spektakel met alle kinderen. Er is budget beschikbaar vanuit school, de KSU en de OV.  

Het idee wordt geopperd in dezelfde week (op ma.) ook het schoolreisje voor alle klassen te 

organiseren en tijdens de slotdag ook een feestelijke slotborrel voor alle leerkrachten en ouders te 

organiseren.  

 

6. Rondvraag en sluiting 

 

Het volgende komt aan de orde:  

- Er wordt gevraagd of er beleid bestaat m.b.t. aantal studiedagen (7) en het aantal vrije 

vrijdagmiddagen. Een ouder heeft aangegeven dit aantal aan de hoge kant te vinden en in de 

knel te komen met werk/verlofdagen. Aangegeven wordt dat er inderdaad beleid in deze 

bestaat. Margreet zal e.e.a. nagaan. 

- De verslagen van de OV zullen weer op de website worden geplaatst. 

- Er wordt geïnformeerd of er beleid bestaat m.b.t. het plannen van Cito-toetsen door 

leerkrachten. Aangegeven wordt dat de leerkracht in een bepaalde periode de toetsen dient 

af te nemen en zelf mag kiezen wanneer precies. 

- Zorgen worden uitgesproken over meerdere, en snelle, functiewisselingen van enkele 

leerkrachten zonder dat vervanging goed geregeld is. Aangegeven wordt dat deze zorg al 

eerder vanuit de OV gedeeld is met school. Aangegeven is dat dergelijke wisselingen binnen 

de KSU mogelijk zijn (er gelden geen opzegtermijnen voor wisselingen binnen de KSU). De OV 

benadrukt het belang van tijdige communicatie en vervanging in deze. 

- Er wordt wederom aandacht gevraagd voor de containers die regelmatig bij de ingang van 

school (Van Bemmelenlaan) geplaatst worden. Dit brengt verkeersonveilige situaties met zich 

mee. Helemaal wanneer auto’s tegelijkertijd stilstaan op de weg om kinderen weg te 

brengen. Dit punt is al meerdere keren onder de aandacht gebracht door de OV bij school. 

Een oplossing hiervoor is niet voorhanden. 
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- Ook wordt aandacht gevraagd voor fietsen die in de ochtend het voetpad langs de locatie 

Wevelaan blokkeren. Omwonenden, en ook kinderen van een nabije school, willen graag 

ongestoord gebruik kunnen maken van dit voetpad. 

- Woensdag 14 maart wordt er gestaakt in de regio Midden-Nederland. Er wordt navraag 

gedaan of de Paulusschool al dan niet meedoet. De staking maakt deel uit van een 

estafettestaking. Op woensdag 14 februari wordt er gestaakt in Noord-Nederland. 

- Er wordt afgestemd over de logistiek m.b.t. schoolvoetbalshirtjes. Het korfbaltoernooi gaat 

dit jaar niet door. 

- Er wordt wederom aandacht gevraagd voor meer muziek op school. Dit punt is al eerder 

gedeeld door de OV met school. 

- Er wordt aandacht gevraagd over de voortdurende verkeersonveilige situatie bij WC De 

Gaard. Meerdere partijen (school, Tuindorps Belang etc.) vragen hier aandacht voor bij de 

gemeente. Mogelijke maatregel is ondermeer dat het gebied 30 km zone gaat worden. 

Wijkbrede communicatie over de verbouw en verkeersmaatregelen is gewenst. 

 

 

 


