Verslag vergadering OR de Lindelaar
datum

: 05-10-2016

locatie

: de Groene Borg

tijd

: 20.00 uur

Aanwezig namens OR: Jan Koerts; Cor Jager; Alberto Jansen; Djoke Timmerman; Annemiek Lubbinge,
Sandra Nijlunsing, Janine Jeuring
Aanwezig namens leerkrachten: Wilma van Veen
1)

Opening

Jan opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom
2)

Notulen

Notulen september worden goedgekeurd, actielijst wordt bij langs gegaan
Aanwezigheid OR bij lichtjesavond voor koffie/thee is prima
3)

Mededelingen/ingekomen stukken

Gezamenlijke vergadering met OR de wegwijzer (september) is afgezegd er is nog geen contact
geweest voor nieuwe datum -> cor neemt hierin actie naar rene speelman
We moeten actief rondvragen naar ouders die willen deelnemen aan de OR.
4)

Werkgroepen

Sinterklaas groep komt binnenkort bijeen
Kerstgroep bestaat uit Sandra / Jan / Alberto
Het gezamenlijke cadeau zit in de uitvoerdeerlijke fase Cor en Jan nemen ook plats in deze groep
5)

Financiën

Ouderbijdrage; het begin is er

Er was miscommunicatie ontstaan over de aanschaf voor buitenspeelgoed. Er wordt 50 euro per klas
begroot voor buitenspeelgoed.
Wilma vraagt bij VKW of er nog afgekeurde ballen zijn
Kascontrole heeft plaatsgevonden door H. Blauw en C. Luning
6)

Oud papier

Sandra wordt veel gebeld door bewoners van Westerbork die haar nummer via de gemeente krijgen.
Dit is geen gewenste situatie en moet duidelijk aan de gemeente worden doorgegeven dat niet
Sandra verantwoordelijk is voor het oud papier in Westerbork.
Oktober eerste keer 3 containerauto's even afwachten hoe dat gaat verlopen. Henk Janssen denkt
dat het zelfs wel met 2 containerauto's kan. Dit gaan we voorlopig nog niet doen.
December wordt het papier in de middag gehaald vanaf 13.00 uur. Dit moet goed gecommuniceerd
worden in de krant en facebook. Sandra neemt contact op de mensen die zich op hebben gegeven
om te helpen.
7)

Verkeer

Contactpersoon vanuit de leerkrachten voor verkeer is Annemiek Vorsteveld
8)

Rondvraag

janine; het schort in de keuken nogal aan voorraad hier moet je denken aan pannen, messen,
dienbladen - > meenemen naar gezamenlijk overleg ww
9)

Afsluiting

Jan sluit de vergadering om 21.10 uur.

