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Verslag de vergadering van de Oudervereniging van de Paulusschool 

d.d. 16 april 2018 20.00-22.00 uur  

(groepslaagvertegenwoordigers) 

 

1. Opening en mededelingen 

Chee-Fan opent de vergadering en heet de groepslaagvertegenwoordigers welkom. Er zijn 
vertegenwoordigers van de groepen 4, 5, 6 en 8. De groepslaagvertegenwoordigers van de groepen 
1, 2, 3 en 7 zijn afwezig. 

2. Verslag 
 
Het verslag wordt vastgesteld. 
N.a.v.: 
- Het jaarlijkse korfbaltoernooi gaat dit jaar niet door i.v.m. een verbouwing. 
- Gesproken wordt over personele wisselingen binnen het onderwijsteam en het belang van 
zorgvuldige communicatie wordt benadrukt. 
 

3. Mededelingen MR 
 
Er is geen vertegenwoordiger van de OR aanwezig i.v.m. hun eigen geplande vergadering. 

 
4. Mededelingen Paulusschool 

 
- Vanaf juni zal de nieuwe schoolleider Menke Assen starten. Monique neemt op 15 juni afscheid van 
het team. Namens de OV zal er ook een cadeau aan Monique worden gegeven. Verschillende ideeën 
worden geopperd (waaronder een digitale klok i.v.m. andere tijden). Er zal afstemming worden 
gezocht met school. 
- V.w.b. andere tijden wordt aangegeven dat er geen noodfonds wordt ingesteld aangezien de 
doelgroep naar verwachting zeer beperkt is. Indien ouders/verzorgers financiële problemen voorzien 
kan contact worden opgenomen met de schoolleider. 
- Ministek zal de TSO gaan verzorgen vanaf het nieuwe schooljaar. 
- Na de meivakantie zal het nieuwe schoolbrede project ‘Verkeer’ starten. Groep 8 zal hier niet aan 
deelnemen. Bekeken zal worden of ook de ‘dodehoekspiegel’ een van de projectactiviteiten kan zijn 
(actie Feike). 
- De eerste ervaringen m.b.t. het werken met Jeelo worden gedeeld en zijn positief. 
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- De vernieuwing van het schoolplein is aanstaande. Er bestaat enige zorg of de werkzaamheden 
voor de zomer zijn afgerond. 
- In twee lokalen op de Van Bemmelenlaan is klimaatbeheersing aangebracht. De klimaatbeheersing 
zal worden uitgebreid, wellicht ook op de Wevelaan. 
 

5. Stavaza activiteiten 
 
Terugblik: 

- Er wordt teruggeblikt op een goed verlopen Carnavalsfeest waarbij de Paulusschool was 
omgedoopt tot ‘Paulusgat’. Er was dit keer geen Carnavalsoptocht. Daarvoor in de plaats 
was er een feestelijke opening op het schoolplein en een discofeest in de gymzaal. Verzoek 
is om ook volgend jaar op een goede manier rekening te houden met de planning van het 
Carnavalsfeest en de Voorjaarsvakantie, i.v.m. (wintersport)vakanties. In het verlengde 
hiervan wordt gevraagd in hoeverre de school oog heeft voor ‘regelluwheid’. Er zijn scholen 
waarop bv.  gebruik kan worden gemaakt van zogenaamde strippenkaarten voor het 
plannen van vrije dagen. Ook wordt opgemerkt dat niet voor alle ouders geldt dat het 
plannen van twee vrije dagen achter elkaar (bv. op 14 en 15 juni i.v.m. studiedagen van het 
team) handig is. 

- Er wordt teruggeblikt op het Paasontbijt en de Paasviering in de kerk. Deze twee activiteiten 
zijn prima verlopen. De draaiboeken zijn geactualiseerd. 

Vooruitblik: 
- De Koningsspelen vinden voor de Paulusschool plaats op donderdag 26 april. Deze datum is 

niet de landelijke dag van de Koningsspelen (vrijdag 20 april). Voor volgend jaar wordt 
aangegeven dat het de bedoeling is de Koningspelen op de landelijke datum te organiseren, 
dit is ook de wens vanuit de OV.   

- In de 1e week van juni vindt de Avondvierdaagse in De Bilt plaats. Voor de meivakantie zal 
nadere informatie beschikbaar zijn. Feike coördineert de organisatie ook dit jaar weer. 
Nieuw dit jaar is, is dat elke school 2 a 4 verkeersbegeleiders moet regelen zodat er 
voldoende menskracht is om de vierdaagse veilig te laten plaatsvinden. Het inschrijfgeld is 
met 1 euro verhoogd. 

- Op donderdag 5 juli vindt het Slotfeest plaats. 
- 2018 is een Lustrumjaar, in september zal daarom een Lustrumweek worden georganiseerd. 

Hiervoor is een werkgroep aan de slag bestaande uit een aantal leerkrachten en ouders. 
Nadere informatie zal binnenkort volgen via SocialSchools. In deze week zal ook het 
schoolreisje plaatsvinden. Ook zal er een afsluitend muzikaal spektakel plaatsvinden. 

 
6. Rondvraag en sluiting 

 
Feike geeft aan ook komend schooljaar penningmeester van de OV te zullen blijven. 


