Verslag vergadering OR de Lindelaar
datum

: 07-12-2016

locatie

: de Groene Borg

tijd

: 20.00 uur

Aanwezig namens OR: Jan Koerts; Cor Jager; Djoke Timmerman; Annemiek Lubbinge, Janine Jeuring,
Connie Alingh
Aanwezig namens leerkrachten ; Esther Veenstra, Jeltje Jansen
1)

Opening

Jan opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom in het bijzonder Esther zij vervangt
Wilma namens de leerkrachten. Wilma heeft zitting genomen in de MR.
2)

Notulen

Notulen oktober worden goedgekeurd, actielijst wordt bij langs gegaan
3)

Mededelingen/ingekomen stukken

-mail betreffende voorstelling voor groep 1 t/m 5 dit valt buiten het reguliere programma vraag of de
OR dit wil betalen -> oke
-mail over aanschaf van techniektorens, of dit eventueel van de opbrengst van de fancy fair
aangeschaft mag worden. Het aanschaffen van deze torens voor groep 1 t/m 8 is+/- 8000 euro, de
opbrengst fair 3200. Wil de OR dit betalen? Zijn nog veel vragen over -> terugkoppelen Dolf en in
januari weer bespreken.
4)

Werkgroepen

Sinterklaas; mooie aankomst, koffie/thee buiten is goed bevallen. Samenwerking Wegwijzer liep
goed.
Kerst; galadiner, OR deelt oliebollen uit.

5)

Financiën

Ouderbijdrage stagneert 66%.
Schoolzwemmen vorige schooljaar betaald 500 euro. Komend schooljaar is hetzelfde bedrag hiervoor
gereserveerd.
6)

Oud papier

November 3 vrachtwagens rond 12.00 uur klaar. Telefoon/mail werkt goed.
7)

Verkeer

Wervingscampagne houden 'wordt verkeersouder'
Verkeersexamen moet datum voor geprikt worden, beide scholen moeten 11 hulpouders
aanleveren.
Schooljaar 2015-2016 fietsschool van het jaar, hier moet dit schooljaar nog wel aandacht aan
besteed worden -> overleggen met Annemiek Vorsteveld (verkeers- leerkracht)
8)

Rondvraag

Er zijn 2 nieuwe leden aangemeld -> uitnodigen volgende vergadering
Janine en Sandra stoppen eind dit schooljaar
Cor verlengt met 3 jaar
Connie stopt eventueel nog wel verkeer
Annemiek verlengt met 1 jaar als lid notuleren overgenomen door Djoke.
Connie; als er geen verkeersouder op school is varvallen alle gratis lesmaterialen!!
Claudia; geen vader/moederdag cadeau meer wat vind de OR hiervan -> leerlingenraad
Djoke; een verkeersplein voor de kleuters is dat iets voor de MFA? Connie gaat uitzoeken wat dat
kost misschien nog geld over van het gezamenlijke cadeau.

9)

Afsluiting

Jan sluit de vergadering om 21.30 uur.

